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Hirsikampuksella vietettiin 
mieleenpainuva 
veteraanipäivän juhla

PUDASjärveläinen
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Kansalaisopiston 
oppilaskonsertti 
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Jongunkylälle 
pääsee seitsemää 
eri reittiä s. 13
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Kelataksin tilausnumero on muuttunut 
1.1.2022 alkaen. Uusi numero on:

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

ÄITIENPÄIVÄLOUNAS 
su 8.5.2022 klo 10 - 16 

Kookosbataattikeitto
Possunfile bearnaisekastikkeella 
Kasvispihvit 
Kermaperunat 
Lohkoperunat 

Jälkiruokana lättykahvit 

Aikuiset    11 €11 €
Lapset  6-12 v.  6 €6 €  
              3-5 v.  4 €4 €

TERVETULOA TERVETULOA 
PUUTARHAN KESÄÄN!PUUTARHAN KESÄÄN!

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY
Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. 
P. (08) 824 335, 0400 239 754   

AVOINNA:
MA-PE 9-18, 
LA-SU 9-16 

Olemme facebookissa!www.pudasjarvenpuutarha.fi

KUKKIVA ORVOKKI 
12,-12,-/10 kpl
20,-20,-/20 kpl

MYÖS KULHOJA!

Meiltä lahjakortit! 

Äideille kauneimmat 
RUUSUT, HORTENSIAT, 
JALOPELARGONIAT... 

ja paljon muuta! 

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Neste Pudasjärvi
Kalevi Malinen Oy
Pietarilantie, puh. (08) 822 522

ÄITIENPÄIVÄLOUNAS 
noutopöydästä 

sunnuntaina 8.5. klo 10 - 16 

12,50

Lounas noutopöydästä joka päivä. 

- Riistakäristys
- Tomaatti-parmesaani 

broileri 

Sis. salaatti, leipä ja voi,  
ruokajuoma sekä marjarahka    

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

MessutOlonHyvän
LC Pudasjärvi / Hilimat

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

MESSUJEN OHJELMA:MESSUJEN OHJELMA:Tapio 
Salomaa

Tiina 
Pitkänen

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.  

Tervetuloa!Tervetuloa!

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

HORTENSIAHORTENSIA
HYDRANGEA HYDRANGEA 
MACROPHYLLAMACROPHYLLA  
19 cm ruukku19 cm ruukku

AKKUPORA-AKKUPORA-
KONE MAKITAKONE MAKITA  
DF333DSAP1 DF333DSAP1 
12V 1x2,0Ah 12V 1x2,0Ah 
pinkkipinkki

12129595 99999999

MINIRUUSU MINIRUUSU 
MIX 10,5 MIX 10,5 cmcm

339595
Hyvää Hyvää 

äitienpäivää!äitienpäivää!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 8.5. kello 10. Toimittaa Oska-
ri Holmström, avustaa Veijo Lohiniva. Kanttorina Keijo Pii-
rainen. Äitienpäivän täytekakkukahvit. Striimaus YouTube-
kanavan kautta. 

Raamattupiiri keskiviikkoisin seurakuntakodilla kello 18.

Eläkeläisten musiikkipiiri seurakuntakodilla ke 4.5. kel-
lo 13.

Iltaperhekerho kisailujen ja pelailujen merkeissä ma 9.5. 
kello 17.30–19.30 seurakuntakodilla.

Perhekerho ke 11.5 kello 10–12.30 seurakuntakodilla.  
Perhekerhoihin ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset yh-
dessä vanhempien, isovanhempien, kummien tai muun ai-
kuisen kanssa. Yhdessäoloa, leikkiä, muskari Keijo kant-
torin johdolla, pikkukirkkohetki sekä pientä suolaista ja 
makeaa. 

Lapsiparkki pe 6.5. kello 9.30–12 seurakuntakodilla. Voit 
tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin. Lapsi-
parkkiin otetaan 10 lasta kerrallaan, joista 4 voi olla vaipal-
lisia. Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille P. 040 868 
4730 Tanja / P. 040 586 1217 Sirpa. Laitathan lapsellesi 
pienen välipalan ja juoman mukaan, vaippaa tarvitsevalle 
vaippa ja pyyhe. Huom! Pe 13.5. EI OLE Lapsiparkkia. 

Lähetyksen tupakahvila rippikoulusalissa ke 4.5 kello 
10–12. Myytävänä lähetystyön hyväksi kahvia, pullaa, vil-
lasukkia, lapasia ja arpoja. Pullaa myös mukaan. Kevään vii-
meinen tupakahvila. 

Lähetystalkooilta ti 10.5. kello 18 Talkootuvalla (Jukolan-
tie 4).

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

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

Kirkkovaltuuston kokous Pudasjärven seurakunnan kirk-
kovaltuuston kokous pidetään seurakuntakeskuksen isossa 
kahviossa maanantaina 9.5.2022 kello 16.30. Kokouksen 
asialista on yleisesti nähtävänä 2.–9.5.2022 kirkkoherranvi-
rastossa Varsitie 12:sta viraston aukioloaikoina. Kokouksen 
tarkistettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherran-
virastossa 17.5.–14.6.2022 viraston aukioloaikoina. Pudas-
järvellä 2. päivänä toukokuuta 2022. Esko Ahonen, kirkko-
valtuuston puheenjohtaja

Rauhanyhdistykset: Lauluilta ry:llä pe 6.5. kello 18.30, 
seurat ry:llä su 8.5. kello 16 (Torsti Vuorma).  

Kastettu: Lucas Anton Tiiperi

Kuolleet: Lahja Onerva Kipinä 89 v, Arto Kalevi Ruo-
nakangas 60 v.

 

Jumalan kansan koti-ikävä

Rakkaamme

Arto Kalevi
RUONAKANGAS
s. 29.3.1962 Pudasjärvi
k. 5.4.2022 Pudasjärvi

Kaipauksella muistaen
Annemari ja Matti
 Samuel ja Topias
Aila ja Martti
Eero
Elsa ja Veijo
Airi ja Tapani
Mika ja Santra
Simo ja Satu
Sisarusten lapset perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Kun elämän kannel vaikenee,  
soi taivaan urkujen soitto.
Ja sydän kun sykkivä hiljenee,  
jää jälkeesi rakkaat muistot.

Siunaus on toimitettu läheisten läsnä ollessa 30.4.2022. 
Lämmin kiitos kaikille osanotosta surussamme.

Koululaisten ensiaputaitoja parannetaan 

Caruna lahjoitti 
elvytysnuken Hirsikampuksella

Sähkönjakelija Caruna lahjoitti 
Pudasjärven koululaisten käyt-
töön elvytysnuken, jotta koulu-
laiset voivat harjoitella hengen-
pelastustaitojaan käytännössä. 
Kaupunki järjesti ensiapukou-
lutuksen ja elvytysnuken luo-
vutustilaisuuden 26.4. Hirsi-
kampuksella.  Elvytysnukke 
on yhteinen Ranuan kunnan 
kanssa.

-Olemme iloisia, että kau-
punkimme saa koululaisille el-
vytysnuken, joka mahdollistaa 
hengenpelastustaitojen opette-
lun ihan konkreettisesti. Tämä 
parantaa kansalaistaitoja jo 
nuoresta pitäen ja lisää samalla 
turvallisuutta, kun taidot ovat 
hallussa. Meillä on yli 300 ylä-
koululaista, jotka pääsevät nyt 
harjoittelemaan pelastustaitoja, 
kertoo Pudasjärven Hirsikam-
puksen vs. rehtori Susanne Ny-
man.

Elvytysnukella voidaan 
harjoitella reagoimattoman ih-
misen hengitysteiden avaamis-
ta, elottomuuden tunnistamis-
ta sekä maallikkoelvytyksen 
toteuttamista. Kouluilla voi-
daan aiheeseen sopivan ope-

tuksen yhteydessä nostaa näitä 
asioita turvallisesti esille.

-Haluamme tukea yläkou-
lu- ja lukioikäisten hengen-
pelastustaitoja lahjoittamal-
la elvytysnuken Pudasjärven 
kaupungille. Onnettomuu-
den tai sairauskohtauksen sat-
tuessa moni ei osaa tai uskal-
la pysähtyä auttamaan, mutta 
oikeat elvytystaidot voivat seu-
raavalla kerralla pelastaa kans-
sakulkijan. Saimme ajatuksen 
elvytysnukkejen lahjoittami-
seen koululaisille omalta työn-
tekijältämme. On hienoa, että 

mukaan lähti 16 kuntaa ja pys-
tymme tukemaan turvallisuu-
den parantamista konkreettisin 
keinoin, Carunan avainasia-
kaspäällikkö Petri Parviainen 
sanoo.

Elvytysnukkejen luovutus-
tilaisuuteen liittyen järjestetään 
myös Peilipinta Consulting 
Oy:n toteuttama hätäensiapu-
koulutus, jonka Caruna tarjoaa. 
Peilipinnalla on pitkäaikainen 
kokemus ensiapukoulutusten 
järjestämisestä eri organisaati-
oille. Kouluttaja Jussi Perämä-
ki on itse kokenut ensihoitaja. 

-Järjestämme vuosittain sa-
toja ensiapukoulutustapahtu-
mia yrityksille ja julkisille toi-
mijoille. On ollut hienoa olla 
mukana Carunan elvytysnuk-
ke-kampanjassa. Tärkein ta-
voitteemme on tuottaa koulu-
tuksilla rohkeutta ja varmuutta 
toimia hätätilanteissa. Nuori 
voi pelastaa hengen siinä missä 
aikuinenkin, kun hän on saa-
nut siihen tarvittavat tiedot ja 
taidot, Peilipinnan kehityspääl-
likkö Jussi Perämäki kertoo.

PUDASjärveläinen

Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta apulaispalopäällikkö Kari Kuosmanen, vs. rehtori Su-
sanne Nyman, Carunan avainasiakaspäällikkö Petri Parviainen sekä oikealla Ranualta rehtori 
Susanna Tervamäki ja sivistystoimenjohtaja Juha Siitonen.

Pääsiäisen jälkeisenä aikana 
kirkkovuodessa iloitaan Jee-
suksen ristinkuolemasta ja 
ylösnousemuksesta. Tulevana 
sunnuntaina vietetään 3. sun-
nuntaita pääsiäisestä. Pyhän 
latinankielinen nimitys jubila-
te (=riemuitkaa) kertoo pääsi-
äisajan luonteesta. Kaikki kirk-
kovuoden juhlat saavat viime 
kädessä merkityksensä pääsiäi-
sen taustaa vasten. 

Pääsiäisen jälkeiseen ai-
kaan kuuluu Jeesuksen ylös-
nousemuksen lisäksi myös 
näkökulmia, jotka liittyvät kris-
tityn elämään täällä maailmas-
sa. Evankeliumiteksteissä ker-
rotaan, kuinka Jeesus valmisti 
seuraajiaan siihen aikaan, kun 
hän ei enää ole heidän keskuu-
dessaan. Näistä tapahtumis-
ta kerrotaan erityisesti Johan-
neksen evankeliumin luvuissa 
14-17. 

Tulevan sunnuntain evan-
keliumitekstissä Jeesus sanoo 
opetuslapsilleen: ”Vielä vähän 

aikaa, ettekä te näe minua ja 
taas vähän aikaa ja te näet-
te minut jälleen”. (Joh. 16:16) 
Tässä voimme nähdä viitta-
uksen ylösnousemuksen jäl-
keisiin tapahtumiin, kun Jee-
sus ilmestyi opetuslapsilleen, 
ja vakuutti, että hän todella 
oli noussut ylös kuolleista. Ku-
ten myöhemmin Johanneksen 
evankeliumista voi lukea, Jee-
suksen lähipiirillä oli vaikeaa 
ymmärtää tapahtunutta, ja sik-
si Jeesuksen täytyi useampaan 
kertaan ilmestyä seuraajilleen. 

Vaikka pääsiäisen jälkeiseen 
aikaan kuuluu ilo ja riemu, ensi 
sunnuntain tekstissä ja myös 
pyhän teemassa on havaittavis-
sa raskaitakin sävyjä. Näin sik-
si, että teema kertoo koti-ikä-
västä ja tekstissä Jeesus puhuu 
tuskasta, joka kuitenkin lopul-
ta muuttuu iloksi. Koti-ikävää 
koetaan elämän eri vaiheissa. 
Lapsuudessa se voi raastaa, kun 
on ensimmäisiä kertoja pidem-
pään pois kotoa. Kokonaan 

omanlaisensa sävyn koti-ikä-
vä saa silloin, kun puhutaan so-
dista. Monet ihmiset ovat jou-
tuneet lähtemään pois sodan 
jaloista, viime aikoina erityises-
ti Ukrainasta. Keskuudessam-
me elää vielä heitä, jotka ovat 
kokeneet viime sotien evak-
komatkat. Näitä tarinoita olen 
saanut kuunnella tavatessani 
ikäihmisiä heidän syntymäpäi-
villään tai jutellessani omaisten 
kanssa hautajaisjärjestelyihin 
liittyen. Rukouksemme Juma-
lan puoleen on tänäänkin, että 
hän varjelisi maatamme sodal-
ta ja muilta raskailta koettele-
muksilta. Kristuksen esimerk-
ki rohkaisee meitä rukouksen 
lisäksi toimimaan: auttamaan 
mahdollisuuksiemme mukaan 
apua tarvitsevia, ja olemaan 
mukana luomassa toivoa ja tu-
levaisuudenuskoa heidän elä-
määnsä. 

Ikävän näkökulmat liittyvät 
myös niihin hetkiin, kun joku 
läheinen on saanut kutsun ajas-

ta ikuisuuteen. Tällöin puhu-
taan eronikävästä. Kristillinen 
usko tuo kuoleman todellisuu-
teen ikuisen elämän toivon nä-
köalan ja ajatuksen taivaan ko-
dista. Lupauksensa mukaan 
Jeesus on mennyt valmista-
maan sijaa taivaan kotiin. Hä-
nen kärsimyksensä, ristinkuo-
lemansa ja ylösnousemuksensa 
avasivat meille tien isän ko-
tiin. Jeesus sanoo: ”Minä olen 
tie, totuus ja elämä. Ei kukaan 
pääse Isän luo muuten kuin mi-
nun kauttani”. (Joh. 14: 6)

Tulevan sunnuntain teema, 
koti-ikävän sävyistä huolimat-
ta, rohkaisee iloitsemaan Jee-
suksen sovitustyön ja ylösnou-
semuksen tuomasta voitosta. 
Psalmin 66 sanoin todetaan: 

”Kohota Jumalalle riemu-
huuto, maa, riemuitkaa, maan 
asukkaat!” 

Timo 
Liikanen

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 mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituk-
sen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituk-
sesta 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
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MONIPUOLISET  
FYSIOTERAPIAPALVELUT  

AMMATTITAIDOLLA

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

CORONARIA KUNTOUTUS- JA  
TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

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

Kohtaamossa kohdattiin
Koillismaan Omaishoitajat ja 
Läheiset ry järjesti OmaisOi-
va kioskin Pudasjärvellä tiis-
taina 26.4.2022.  OmaisOiva 
työntekijät saivat ystävälli-
sen vastaanoton kohtaamo-
koordinaattori Tapio Lau-
rilalta JobBoost-hankkeesta 
ja viestintäharjoittelija Tiia 
Brinckiltä. OmaisOiva työn-
tekijöille esiteltiin kohtaa-
mon toimintaa ja Pudasjär-
ven Hyvän Olon keskusta, 
ennen kioskin aukeamista. 

OmaisOiva kioskissa kävi 
ihmisiä ihan varta vasten 
hakemassa tietoa ja tukea 
omaishoitajuuteen ja läheis-
työhön. Enemmän olisi toki 
voinut käydä osallistujia, 
koska halusimme tavoittaa 
alueen omaishoitajia ja lä-
heisiä. Osallistujat kertoivat, 
että paikalla kannattaisi käy-
dä hakemassa tietoa, jota voi 
välittää läheisille ja tutuille. 
Palautteena osallistujat ker-

Kuvassa vasemmalta OmaisOiva ohjaaja Laila Setämaa, Hannu Simu, Kerttu Simu, OmaisOiva 
koordinaattori Saila Käsmä-Karjalainen ja kohtaamokoordinaattori Tapio Laurila.

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

Siuruan Työväentalo-Kylätalolla Siuruan Työväentalo-Kylätalolla 
la 7.5.2022 klo 21-01 la 7.5.2022 klo 21-01 

os. Siuruantie 2941, Ala-Siurua os. Siuruantie 2941, Ala-Siurua 
Lippu 10 €. Ravintola avoinna.  Maksut: kortti ja käteinen

Äideille tarjoamme kahvit ja "nisut". 
Riittänee "puoli kuppia" iseillekkin.

Tervetuloa!

ÄIDITÄIDITKaikkien herkkujen

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

ISOKUKKAINEN 
RUUKKURUUSU
12 cm, Hollanti

690
KPL

SESONKIKIMPPU
Hollanti

1490
KIMPPU

MEILTÄMEILTÄ
 HERKULLISET  HERKULLISET 

KAKUT JA KAKUT JA 
KAUNIIT KUKAT KAUNIIT KUKAT 

ÄITIENPÄIVÄÄN! ÄITIENPÄIVÄÄN! 

-25%
PLUSSA-KORTILLA

Ilman Plussa-korttia  
6,69 pkt (13,38-16,73/kg)

10.-
Juhla Mokka

JAUHETUT KAHVIT
400-500 g (10,00-12,50/kg)  
Rajoitus 1 erä/talous

2
PKT

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 5.-8.5. ELLEI TOISIN MAINITA. Tarjoustuotteita rajoitettu määrä

-4-19%
PLUSSA-KORTILLA

Ilman Plussa-korttia  
2,35-2,79 kpl (11,75-14,68/kg)

9.-

Fazer

SININEN  
MAITOSUKLAA sekä  
MAKU- ja TUMMA- 
SUKLAALEVYT
190-200 g (11,25-11,84/kg)

4KPL

990
PIONIKIMPPU
3 kpl 
Ranska/Hollanti

KIMPPU

-44%
PLUSSA-KORTILLA

Ilman Plussa-korttia  
7,15-7,25 pkt (15,38-16,98/kg)

8.-
Ben & Jerry’s

JÄÄTELÖT
427-465 ml (8,60-9,37/l) 
Myös Non-Dairy vegaanijäätelöt 
Rajoitus 1 erä/talous

2 PKT

MANSIKKA
250 g, Espanja ja

PENSASMUSTIKKA
125 g (8,00-16,00/kg)  
Espanja/Marokko

4.-
Yksittäin 2,49 rs (9,96-19,92/kg)

Haapalan

JUUSTOLEIVÄT
500 g (9,98/kg)

499
KPL

2
RAS

toivat, että oli mukava näh-
dä tuttuja ja ystäviä. Entise-
nä omaishoitajana on saanut 
tukea ja tärkeätä tietoa. Koh-
taamossa kohdattiin.

Arvoimme kioskissa kä-

vijöiden kesken OmaisOi-
van lahjoittaman palkinnon, 
joka oli viikonloppulou-
nas kahdelle hengelle Pu-
dasjärven ABC-asemalle. 
Arpojana toimi kohtaamo-

koordinaattori Tapio Lauri-
la. Arpaonni suosi Kerttu ja 
Hannu Simua, onnea voitta-
jille! Kiitos kaikille kävijöille, 
Pudasjärven kaupungille ja 
JobBoost -hankkeelle. SK-L.

LähiTapiolalta voi ehdottaa lahjoitusta 
Asiakkaiden omistamana ja 
paikallisena elämänturva-
yhtiönä LähiTapiola Poh-
joisen tavoitteena on edis-
tää vastuullisesti Pohjois- ja 
Keski-Pohjanmaan hyvin-
vointia ja elinvoimaisuutta. 
Hyvinvoiva Pohjoinen -lah-
joituksin jaetaan yhteensä 

100 000 euroa yleishyödylli-
siin kohteisiin vuonna 2022. 

Lahjoitusten avulla yh-
tiö vaikuttaa aktiivisesti lä-
hiyhteisössä, ja kannus-
taa myös alueen kuluttajia 
ja yhteisöjä ehdottamaan 
ajankohtaisia ja alueen hy-
vinvointia edistäviä lah-

joituskohteita. Paikallista 
lahjoituksen saajaa voi eh-
dottaa avoimen lomakkeen 
kautta 31.5.2022 saakka. 

Lahjoituksen saajan tu-
lee olla voittoa tavoittele-
maton yleishyödyllinen 
yhdistys tai yhteisö, joka 
toimii LähiTapiola Poh-

joisen toiminta-alueella 
Pohjois- tai Keski-Pohjan-
maalla. Valinnoissa huomi-
oidaan lahjoituskohteiden 
maantieteellinen monipuo-
lisuus. Yksittäisen lahjoi-
tuksen summa on 2000 - 20 
000 euroa. 
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Iso-Syötteen KIDE hotellia valmistumisesta 
asti luotsannut Jarkko Koskenmäki  ylistää 
Pudasjärveläistä yrittäjähenkeä
Iso-Syötteen Kide hotellin-
johtajana ja ravintolayrittä-
jänä toiminut Jarkko Kos-
kenmäki jättää tehtävänsä 
1.5.2022. Jarkko Koskenmäki 
on toiminut palkitun KIDE 
hotellin hotellinjohtajana sen 
valmistuttua vuonna 2019 ja 
sittemmin myös italialaista 
ruokaa tarjoavan Tovaglian 
ravintoloitsijana.

”Kuluneet vuodet Syöt-
teellä ovat olleet antoisaa ai-
kaa ja olen saanut tehdä töi-
tä paitsi alan ehdottomaan 
parhaimmistoon kuuluvan 
tiimin, mutta myös upeiden 
paikallisten yhteistyökump-
panien kanssa”, Koskenmä-
ki sanoo.

Hän jättää tehtävän-
sä haikein tunnelmin. Es-
poosta kotoisiin oleva ja ul-
komailla vuosia asunut 
Koskenmäki ylistää Pudas-
järveläistä tekemistä ja yh-
teistyötä. ”Yhteistyö ja yrit-
täminen Pudasjärvellä on 
ollut poikkeuksellisen an-
toisaa. Haluan kiittää kaik-
kia Syötteen alueen toimijoi-
ta vertaansa vailla olevasta 
yhteishengestä, jossa yrittä-
jät auttavat toisiaan alueen 
yhteisten asiakkaiden posi-

KUKA: Jarkko Koskenmäki

Jarkko Koskenmäki aikoo etelään palattuaan jatkaa hevos-
harrastustaan yhdessä vaimonsa kanssa.

Työskennellyt KIDE hotellin hotellinjohtaja ja Tovaglia ravin-
tolan ravintoloitsijana hotellin avaamisesta vuodesta 2019 
lähtien. Lisäksi hän on yrittäjä/omistaja Espoolaisessa kiin-
teistöpalveluyritys Aiden Oy:ssä.
Tätä ennen työskennellyt hotellinjohtajana useissa yksiköissä 
PK-seudulla ja mm. varatoimitusjohtajana autovuokrauslii-
ketoiminnassa sekä yksityisten hotellien markkinointiketjun 
hallituksen puheenjohtajana.
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, tradenomi ja restonomi
Harrastuksina kuntosali, maastopyöräily ja ratsastus.
Nauttii arjesta hevosten ja ratsastusharrastuksen kanssa

tiivisen asiakaskokemuksen 
varmistamiseksi”.  Erityisen 
huomioarvon Koskenmäen 
puheessa saa Pudasjärven 
kaupunki, joka Koskenmäen 
mukaan on ollut poikkeuk-
sellisen yrittäjäystävällinen 
ja aktiivinen kehittäessään 
toimintaympäristöä kaikille 
alueen yrityksille. 

Sekä hotelli- että ravin-
tola jatkaa normaalisti Iso-
Syötteen matkailukeskitty-
män asiakkaita palvellen. 
Ravintola uudistuu edelleen, 
kun oululaiset ravintoloit-
sijat, ravintola Nallikaria ja 
Nallikari Bakery & Bistros-
ta tunnetut Katja Pasanen, 
Antti Lindholm ja Janne Ge-
hör jatkavat ravintolaliike-
toimintaa uudella kulmalla 
Tovaglian tiloissa. 

Hotellin toiminnasta vas-
taa 1.5 alkaen Mikko Terent-
jeff, joka on nimetty touko-
kuun alusta alkaen hotellin 
operatiiviseksi johtajaksi, ja 
hän vastaa jatkossa hotellis-
ta aisaparinaan KIDE Hotel-
lin ja Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teen myyntipäällikkö Juhani 
Ikonen. Hotellin lisäksi Mik-
ko jatkaa nykyisissä tehtä-
vissään Hiihtokeskus Iso-

Syötteellä.
Tehtävänsä jättävä Kos-

kenmäki on innoissaan Kide 
hotellin ja koko matkailu-
alueen voimakkaasta kehi-
tyksestä. ”Syötteen alue ja 
sen palvelut ovat kehitty-
neet merkittävästi viimeisen 
kolmen vuoden aikana ja on 
ollut mahtavaa olla osa tätä 
nopeaa kasvua ja kehitys-
tä. Upealla ja luonnonarvoil-
taan rikkaalla Iso-Syötteellä 
on edessään upea tulevai-
suus.”

Jarkko Koskenmäellä on 
myös oma kiinteistöpalve-
lualan yritys PK- seudulla, 
jonka kahvipöydästä Jarkon 

tavoittanee tulevien kuu-
kausien aikana.  ”Tuliaisina 
vien Espooseen Pudasjärve-
läistä asennetta ja tekemisen 
meininkiä, jota lupaan tul-
la ammentamaan Syötteel-
le jäävälle loma-asunnolle 
varsin säännöllisesti”. Ensin 
hän aikoo kuitenkin viettää 
aikaa juristina Helsingissä 
toimivan puolisonsa ja yh-
teisen hevosharrastuksen ja 
hevosten parissa. Tarkem-
min tulevaisuuden suunni-
telmista hän ei juuri vielä 
puhu. ”Olen vielä kuunvaih-
teeseen asti hyvin kiinni 
nykyisessä tehtävässäni ja 
ajatukset ovat siihen asti voi-

makkaasti tässä tehtävässä.  
Suunnitelmia tämän pidem-
mälle ei ole. Toukokuusta al-

kaen on sitten aika innostua 
ajatuksesta aloittaa jotain 
uutta.” Koskenmäki toteaa. 

Aluevaltuusto kokoontui 
maanantaina 2.5. kolman-
teen kokoukseensa. Koko-
uksen aluksi hyvinvoin-
tialuejohtaja Ilkka Luoma 
kävi lävitse hyvinvointialu-
een johtamisen rakennet-
ta. Alkuun on voinut syn-
tyä suurelle yleisölle kuva, 
että johtajatasolle palkataan 
hurjan paljon kallispalkkai-
sia virkamiehiä ja se kuva ei 
vastaa todellisuutta.

Uudistuksen tavoittee-
na on hallinnon kevenemi-
nen. Pohjois-Pohjanmaalla 
on pidetty tärkeänä, että lä-
hiesimiestyö ei kuitenkaan 
heikkene. Hyvinvointialue-
johtaja kertasi, että nykyi-
sissä Pohjois-Pohjanmaalla 
toimivissa sote- ja pelastu-
sorganisaatioissa on ylem-
pään johtoon kuuluvia vir-
kamiehiä yhteensä ainakin 
134 henkilöä. Ensi vuo-
den alusta aloittavalla hy-
vinvointialueella ylempään 
johtoon kuuluu 52 johta-
jaa eli 39 prosenttia nykyi-
sestä määrästä. Hallinto siis 
kevenee ja johtajien palkka-
ukseen käytettävät eurot vä-
henevät.

Hyvinvointialueella hen-
kilöstöä ei suojaa viiden 
vuoden irtisanomiskielto, 
mihin kuntaliitosten yhtey-
dessä on totuttu. Jos nyt joh-

tajatason tehtäviä tekevälle 
ei riitä johtajan tehtäviä, hä-
nelle tarjotaan lähiesimies-
ten ja työntekijöiden tehtä-
viä, mikäli pätevyys niihin 
riittää. Jos sopivaa tehtävää 
ei löydy, käynnistetään yt-
menettely.

Valtionvarainministe-
riön muutosjohtaja Ville-
Veikko Ahonen toi alueval-
tuustolle valtion terveiset. 
Hän muistutti uudistuksen 
tavoitteista, joista hän ko-
rosti erityisesti demokrati-
an toimivuuden edistämis-
tä, toiminnan uudistamista 
ja kustannusvaikuttavuutta. 
Alueen asukkailla tulee olla 
mahdollisuus vaikuttaa pal-
veluiden järjestämiseen. Hy-
vinvointialueiden rahoitus 
ollaan määrittelemässä tar-
kasti eikä siinä tule olemaan 
paljon liikkumavaraa. Tämä 
siksi, että toimintaa varmasti 
uudistettaisiin ja kustannus-
vaikuttavuutta parannet-
taisiin nykyisestä. Hyvin-
vointialueiden tulee kerätä 
ylijäämää, jotta tarvittavat 
investoinnit ja niiden poistot 
voidaan kattaa.

Tähän mennessä yliopis-
tosairaaloille ei olla luvattu 
erityistä rahoitusta valtiol-
ta tämän tutkimus- ja kou-
lutustehtävän hoitamiseen. 
Asia on Pohjois-Pohjanmaan 

kannalta tärkeä ja rahoituk-
seen ollaan tekemässä vielä 
muutossarjaa, jossa yliopis-
tosairaaloille voidaan osoit-
taa rahoitusta. Asia ratken-
nee kesän aikana.

Vaikka Pohjois-Pohjan-
maa on saamassa valtiolta 
palveluiden järjestämiseen 
enemmän rahoitusta kuin 
mitä alueella tähän men-
nessä sote-kustannuksiin on 
käytetty, on aluevaltuustol-
la edessään 35-50 miljoonan 
euron sopeutustarve vuo-
delle 2023. Tämä johtuu sii-
tä, että palvelutarve kasvaa, 
normaali kustannusten ke-
hitys tulee kattaa, esimer-
kiksi tietohallinnon muutos-
kustannukset tulee hoitaa ja 
poistot kasvavat uuden sai-
raalan rakentamisen edisty-
essä.

Tilanne ei kuitenkaan ole 
epätoivoinen, koska toimin-
nan uudistamisella on saa-
tavissa runsaasti kustannus-
hyötyjä. Aluevaltuustolle 
lupailtiinkin valtuustosemi-
naaria, jossa sekä taloudel-
lisia että inhimillisiä hyötyjä 
esitellään aivan konkreettis-
ten toiminnan kehittämisen 
esimerkkien kautta. 

Hyvinvointialue päät-
ti toteuttaa laboratoriopal-
velut yhteisesti NordLab 
-hyvinvointiyhtymänä. Mi-

käli Lapin, Kainuun ja Kes-
ki-Pohjanmaan aluevaltuus-
tot tekevät samansisältöiset 
päätökset, toimii NordLab 
koko pohjoisen Suomen jul-
kisten laboratoriopalvelui-
den tuottajana. Kaikkien 
pohjoisten hyvinvointialuei-
den hallitukset esittävät tätä 
valtuustoilleen yhdenmu-
kaisesti.

Aluevaltuusto hyväksyi 
yksimielisesti konsernioh-
jeen. 

Perusteellisesti ja osal-
listavasti valmisteltu stra-
tegia ja sen toteutumisen 
seuraamiseksi asetetut in-
dikaattorit hyväksyttiin kii-
toksin. Strategia muuttuu 
käytännön teoiksi järjestä-
missuunnitelman ja hyvin-
vointialueen talousarvion 
2023 laatimisen yhteydessä. 
Strategia on uudistava ja sii-
nä on pystytty tekemään to-
dellisia linjauksia ja valin-
toja. Sen pohjalta on hyvä 
järjestää vaikuttavat palve-
lut tasapuolisesti kaikille hy-
vinvointialueen asukkaille 
ammattitaitoisen henkilös-
tön avulla.

Anni-Inkeri Törmänen

Keskustan ryhmäpuheenvuoron hyvinvointialueen strategian 
käsittelyssä piti ryhmän puheenjohtaja Niilo Keränen Taival-
koskelta. Kokouksen aluksi hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luo-
ma kävi lävitse hyvinvointialueen johtamisen rakennetta.

Hyvinvointialueen strategia hyväksytty
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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 5.-10.5. TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 5.-6.5. LAUANTAINA 7.5. MA-TI 9.-10.5. KE-TO 11.-12.5.

TORSTAI-LAUANTAI 5.-7.5. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 9.-11.5.

KENKÄOSASTOLTA

99999090

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

330000

110000339999 114949

550000

227979

559595 225050

10100000

779595

115959

779595
psspss

pkt

112929

11119595

pkt

pktpkt

11119595
kgkg

12129595

669595669595

11119595
kg

kg

tanko

kgkg
pkt

550000

kplkpl

445050

339999

119999
pss

227979
pkt

339999
pkt

pkt

prk

pkt kg

pkt

kg

2 kg/tal.2 kg/tal.

19199595

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

pkt

pkt

kpl

229090
prk

19199090
kg

110000
pss

114949
pss

225959
pkt

119999999595
kgkg kg

229595
pktpkt

339999
pktpkt

2 pkt

kgkg 119999
kgkg

3 filettä/talous

2 pkt

pktpkt

2 pkt

3 prk

2 pkt/talous

3 pkt

2 kpl

550000
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

12129595

32329090

24249090

78780000

34349090

18189090

49499090

59599595

raj.erä

4 plo

Laktoosittomat 4,99 pkt

2 pss/talous

2 prk

29299090 29299090

KAUNIIT KAUNIIT 
ÄITIENPÄIVÄ-ÄITIENPÄIVÄ-

RUUSUT RUUSUT 
SAAPUNEET!SAAPUNEET!

OlviOlvi
LIMSATLIMSAT

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

Atria PossunAtria Possun
SISÄFILEESISÄFILEE

n. 500 gn. 500 g
pehmeä pippuripehmeä pippuri

IngmanIngman
CREAMY CREAMY 

HERKUTTELU-HERKUTTELU-
JÄÄTELÖTJÄÄTELÖT

0,85 l0,85 l

SuomalainenSuomalainen
JÄÄ-JÄÄ-

SALAATTISALAATTI
pussi 100 gpussi 100 g

Eesti pagarEesti pagar
VALKOSIPULI- VALKOSIPULI- taitai  
YRTTIPATONKIYRTTIPATONKI

175 g175 g

Tuore ruodotonTuore ruodoton
KIRJO-KIRJO-
LOHI-LOHI-
FILEEFILEE

MAALAIS-MAALAIS-
LIHA-LIHA-
HYYTELÖHYYTELÖ

Atria OhutAtria Ohut
PALVI-, PALVI-, 
KEITTO- KEITTO- tai tai 
PAAHDETTU-PAAHDETTU-
KINKKU KINKKU 
200 g200 g

Arla Arla 
JOGURTITJOGURTIT
1 kg1 kg

Atria Atria 
Kunnon Arki Kunnon Arki 
GRILLINAKKIGRILLINAKKI
840 g840 g

AtriaAtria
GOUTER-GOUTER-
MAKKARA-MAKKARA-
TANKOTANKO
1,4 kg1,4 kg

Atria Atria MAKSA-MAKSA-
LAATIKKO LAATIKKO 
400 g tai 400 g tai LIHA-LIHA-
PERUNASOSE-PERUNASOSE-
LAATIKKOLAATIKKO  
350 g350 g

AtriaAtria
KANAFILEEKANAFILEE
n. 160 g/kpln. 160 g/kpl

NaudanNaudan  
PALAPAISTIPALAPAISTI

NaudanNaudan  
PAISTI-PAISTI-
JAUHELIHAJAUHELIHA

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

AtriaAtria HIILLOS  HIILLOS 
GRILLIMAKKA-GRILLIMAKKA-
RAT RAT 400 g tai400 g tai
MAKKARA-MAKKARA-
PIHVIT PIHVIT 320 g320 g

ValioValio
OLTERMANNIOLTERMANNI
VIIPALE-VIIPALE-
JUUSTOT JUUSTOT 
270-300 g270-300 g

EldoradoEldorado
SUKLAA-SUKLAA-
VOHVELIVOHVELI
200 g200 g

EldoradoEldorado
JASMIINI-JASMIINI-
RIISIRIISI
1 kg1 kg

PossunPossun  
RIPSILUUTRIPSILUUT
maustettumaustettu

Maukkaat

ÄITIENPÄIVÄ-

TÄYTEKAKUT

myymälästämme

Atria PossunAtria Possun
KASSLERSIIVU KASSLERSIIVU 
350 g tai350 g tai OHUT  OHUT 
KASSLER-KASSLER-
PIHVIPIHVI BBQ 430 g BBQ 430 g

Oreo Oreo 
RemixRemix
TÄYTEKEKSITTÄYTEKEKSIT
157 g157 g

Vaasan Vaasan 
LOUNAS-LOUNAS-
SÄMPYLÄSÄMPYLÄ
6 kpl/300 g6 kpl/300 g
tumma tai vaaleatumma tai vaalea

Atria KunnonAtria Kunnon
HERKKU-HERKKU-
LENKKILENKKI
450 g450 g

Kinnusen Myllyn Kinnusen Myllyn 
VEHNÄ-VEHNÄ-
JAUHOJAUHO
2 kg2 kg

HyväHyvä  
NAUTANAUTA
JAUHELIHAJAUHELIHA
rasvaa rasvaa 
max 10%max 10%

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

FreshFresh
LOUNASHETKI-LOUNASHETKI-

SALAATITSALAATIT
210-315 g210-315 g

JalostajaJalostaja
LIHAPULLATLIHAPULLAT

KASTIKKEESSAKASTIKKEESSA
400 g400 g

AtriaAtria
PERUNA-PERUNA-
PEKONI-PEKONI-

SALAATTISALAATTI
700 g700 g

Golden DelGolden Del
OMENAOMENA

HollantiHollanti

Dumle Dumle 
KARKKI-KARKKI-
BOXIBOXI
320 g320 g

Eldorado Eldorado 
KANAN-KANAN-
MUNATMUNAT
10 kpl10 kpl

EldoradoEldorado
ANANAS-ANANAS-
PALATPALAT
227/140 g227/140 g

39399595

13139595

Fiskars Fiskars 
RETKIKIRVES RETKIKIRVES X7X7

TarmoTarmo
RETKIKIRVES RETKIKIRVES 35 cm35 cm

16169090

Valikoimissamme nyt Valikoimissamme nyt 
Discmania Disc GolfDiscmania Disc Golf
KIEKOT, KORIT,KIEKOT, KORIT,
LAUKUT, LAUKUT, 
KIEKKOSETITKIEKKOSETIT
Esim. Kiekko Driver,Esim. Kiekko Driver,
Active premium MajestyActive premium Majesty

Naisten Naisten 
T-PAITAT-PAITA
Koot: S-XXXLKoot: S-XXXL

True North True North 
FLEECEFLEECE
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Marinello Marinello 
naisten  naisten  
HOUSUTHOUSUT
Koot: S-XXXLKoot: S-XXXL

Suave naistenSuave naisten
KENKÄKENKÄ
Koot: 35-42Koot: 35-42

Brandless Brandless 
miestenmiesten
HOUSUTHOUSUT
Koot: 30/30-38/30, Koot: 30/30-38/30, 
30/32-38/3830/32-38/38

NaistenNaisten
T-PAITAT-PAITA
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

True North True North 
naisten naisten 
TAKKITAKKI
sofhshellsofhshell
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Marine naisten Marine naisten 
SADE-SADE-
TAKKITAKKI
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Atria HoneyAtria Honey
KANAVARRASKANAVARRAS
BBQ 1000 gBBQ 1000 g

Strollers naistenStrollers naisten
KENKÄKENKÄ
Koot: 36-42Koot: 36-42

Strollers naistenStrollers naisten
KENKÄKENKÄ
Koot: 37-42Koot: 37-42
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Raija Kilpeläinen-Somero ja 
Jouni Somero konsertoivat 
24.4.2022 Pudasjärven seu-
rakuntakodilla teemalla Hil-
jaisuus puhuu. Konsertti oli 
avoin kaikille ja samalla se 
palveli Naistenpäivien vii-
meisenä ohjelmanumerona. 
Pianisti Somero on konser-
toinut Pudasjärvellä useam-
man kerran muun muassa 
Osuuspankin järjestämis-
sä Joulukonsertissa. Kilpe-
läinen-Somerolle esiintymi-
nen oli ensimmäinen kerta 
Pudasjärvellä. Konsertin oh-
jelma sisälsi Someron va-
litsemaa pianomusiikkia 
J.S.Bachilta, F. Busonilta ja 
G.Caccinilta sekä useita hä-
nen omia koraalliprelude-
ja. Hiljaisuus puhuu-konser-
tin neljän runoryhmän runot 
olivat Tuula Järvisen, jot-
ka Kilpeläinen-Somero oli 
valinnut juuri tätä konsert-
tia varten. Musiikki ja runot 
täydensivät toisiaan luoden 
yhtenäisen ja herkän koko-
naisuuden.

Kaija tutustui  
Raijan runoihin
- Me olemme tutustuneet 
Raija ja Matti Järviseen La-
pissa. He ovat liikunnalli-
sia ihmisiä. Matti on suun-
nitellut ja kehitellyt suksia. 
Nanopohja on hänen keksi-

mänsä. Raija kertoi runohar-
rastuksestaan ja kysyi niihin 
mielipidettäni. Muutama 
vuosi sitten Lappeenrannas-
sa pidimme konsertin, joka 
koostui Jorma Hynnisen lau-
lamista Eläämänkaari-lau-
luista ja Tuula Järvisen ru-
noista. Siitä varmaan se idea 
tuli, jota lähdimme sitten ke-
hittelemään. Me valitsimme 
laulun sijasta pianokappa-
leita. Haluttiin tehdä oman-
lainen konsepti. Tuulan ru-
noista on helppo koota eri 
tilaisuuksiin, vuodenaikoi-
hin tai kirkkovuoteen so-
pivia teemoja. Runoissa on 
hengellistä ulottuvuutta. Ne 
antavat kuulijalle mahdol-
lisuuden ajatella asiat lop-
puun. Tuulan runoista on 
aina tullut hyvää palautet-
ta. Niissä on sitä jotain. Meil-
lekin tämä on aika tuore jut-
tu. Vasta viisi vuotta sitten 
aloimme kehittelemään tätä 
ideaamme, kertoivat Raija ja 
Jouni.

Raija Kilpeläinen-Some-
ro kertoi, että jotkut Tuulan 
runoista ovat lyhyitä, ajatuk-
sen omaisia. Hän esittää ne 
hitaasti ja ajatellen. Kuulijal-
le on jätettävä aikaa niiden 
ajattelemiseen. Minä elän ru-
not ensin itse läpi. Toivon, 
että mitä minä olen niistä 
saanut, että se välittyisi kuu-

lijalle. Runo ja musiikki tu-
levat ikään kuin siihen het-
keen. Se on tavoitteemme, 
että ei ole kiire mihinkään. 
Runon päätyttyä alkaa mu-
siikki ja päinvastoin. Esitys 
on yksi ehjä kokonaisuus. 
Runoissa tulee esille naisten 
elämää usealta kantilta. 

Mistä inspiraatio 
preludeihin?
- Kaikki kappaleet on tehty 
koraalien eli virsien pohjalta, 
paitsi viimeinen kappale. On 
pianokappaleita Bachilta ja 
omia koraallipreludeja, jotka 
tulevat runoryhmien väliin. 
Vanhin kappale on 1600-lu-
vulta. Koraaleissa eli näis-
sä vanhoissa virsissä minua 
puhuttelevat sanat tai sävel, 
joskus molemmat. Preludi-

Hiljaisuus puhuu – runoja ja musiikkia

Runo ja musiikki tulevat tähän hetkeen

- Pudasjärvelle on aina kiva tulla, vaikka minulla ei ole kiin-
nikkeitä. Täällä on hyvä ilmapiiri ja olen oppinut tuntemaan 
täältä joitakin ihmisiä, kertoi Jouni ennen konserttia.

- Elän runot ensin itse läpi. Sen jälkeen voin tulkita niiden sy-
vällisiä tuntoja kuulijoille. Tuulan runoissa on päällimmäise-
nä ilo ja toivo, kertoi Raija Kilpeläinen-Somero.

en syntymiseen vaikuttaa 
se päällimmäinen tunne sii-
tä, mikä minua on siinä pu-
hutellut. Tunne inspiroi. Ne 
ovat jossakin mielessä taval-
laan improvisaatioita, jotka 
jossain vaiheessa on kirjoi-
tettu ylös. Juuri sen tähden 
olen valinnut nämä kappa-
leet, koska ne ovat puhutel-
leet minua. Toivon, että ne 
puhuttelisivat myös muita. 
Ohjelmaan valitut kappaleet 
ovat hyvin syvällisiä ja sano-
mapitoisia, kertoi Jouni.

Kuulijan kokemaa
- Oli upeaa kuulla näin iha-
naa pianistia. Erityisesti rau-
halliset kappaleet kosket-
tivat, mutta myös se yksi 
mahtava taidonnäyte! Kyllä 

ihmetellä täytyy näiden tai-
teilijoiden osaamista ja tai-
toa. Raijan esittämät runot 
olivat hyvin lausuttuja ja ne 
puhuttelivat. Oli hyvä koko-
naisuus, sanoi Pirkko Savela.

Tulossa uusia 
haasteita
Somerolla on yli 3200 kon-
sertin esiintymiskokemus 
eri puolilta maailmaa. Hän 
on tehnyt yhteistyötä lukui-
sien koti- ja ulkomaisten lau-
lajien, instrumentalistien ja 
kapellimestareiden kanssa. 
Hän kertoi, että esiintymis-
jännityksen voi voittaa hy-
vällä osaamisella ja huolel-
lisella valmistautumisella. 
Mitä paremmin osaat, sitä 
vähemmän on epävarmuut-

ta eli sen varmempi olet. 
Jouni on eniten levyttänyt 
suomalainen pianisti. Tällä 
hetkellä on työn alla pianis-
ti ja säveltäjä Selim Palmgre-
nin pianoteosten kokonais-
levytys. Se on iso projekti, 
joka sisältää yhdeksän levyä.  
Palmgrenin tuotannon le-
vytys on laatuaan ensim-
mäinen. Levytetyksi tulevat 
muun muassa 20 ennen jul-
kaisematonta sävellystä. Le-
vyttäessään Somero tekee 
suomalaista musiikkihisto-
riaa

Naxos konserniin kuu-
luvan Grand Pianon kautta 
musiikki leviää eri digitaa-
listen alustojen kautta maa-
ilmanlaajuisesti. 

Ape Nieminen

Raatteentien ahkio
Seppo Parkkila vierai-
li 2000-luvun alussa Suo-
mussalmella. Vanhemmat 
miehet kertoivat hänelle 
sodan tapahtumista sekä 
eräässä talossa olevasta 
talvisodan aikaisesta ahki-
osta. Seppo meni kyseiseen 
taloon kyselemään talon 
isännältä tarkempia tieto-
ja ahkiosta. Isäntä kertoi 
löytäneensä sen Raatteen-
tien varresta sen jälkeen, 
kun olivat saaneet palata 
rauhan tultua takaisin ko-
teihinsa. Ahkio oli piilotet-
tu tuuhean kuusen oksien 
alle likaisena. Löytäjä oli 
vienyt verisen ahkion ojan 
varteen ja pessyt sen var-
puluudalla kahteen ker-
taan. Talon kaksi poikaa 
olivat Ruotsissa ja isän-
tä arveli poikien polttavan 
ahkion palatessaan. Sepon 

ajatteli, että sitä ei saisi so-
tahistoriallisesti

arvokkaana esinee-
nä polttaa, vaan se täytyi-
si säilyttää muistona niistä 
vaikeista ajoista. Hän tar-
joutui ostamaan ahkion. 
Vanha isäntä tenttasi tar-
kasti, mitä Seppo aikoisi 
sillä tehdä. Kuultuaan hä-
nen laittavan sen omako-
titalonsa seinälle näkyville 
ja kertovan kaikille haluk-
kaille sen tarinan, hän myi 
ahkion. Se on ollut siitä asti 
omakotitalon seinällä Pu-
dasjärvellä. Sepon muutet-
tua nyt pienempiin tiloihin 
hän halusi lahjoittaa sen 
Pudasjärven Sotaveteraa-
nit ry:n Perinneaineistoon 
säilytettäväksi.

Eero Ahonen
Kuva: Ape Nieminen

Seppo Parkkila lahjoitti Raatteentien isännältä ostaman-
sa ahkion Pudasjärven Sotaveteraanit ry:n Perinneaineis-
toon säilytettäväksi.

Kehittämis- ja toimintatukia 
jaettiin 130 000 euroa
Pudasjärven kaupunki on 
jakanut vuosittaiset kehit-
tämis- ja toimintatuet kau-
punginhallituksen pää-
töksellä 12.4. Määräraha 
130 000 euroa jakaantui; 
Rekisteröidyt yhdistykset 
ja rekisteröimättömät ryh-
mät sekä yksityishenkilöt 
yhteensä 122 000 euroa. 
Kansalaisopiston järjestä-
miin erikseen sovittaviin 
erityisryhmien kurssihar-
rastuksiin 8 000 euroa.

Hakemuksia tuli yh-
teensä 80 kappaletta; re-
kisteröidyt yhdistykset, 
66 kappaletta, yhteen-
sä 110 200 euroa, rekiste-
röimättömät ryhmät kuu-
si kappaletta 8 500 euroa, 
yksityiset hakijat kahdek-
san kappaletta 3 300 eu-
roa. 

Tuki on maksettu haki-
joille huhtikuun lopussa, 
mikäli edellisen tuen sel-
vitys on hyväksytty.

Elinvoimaiset kylät ja 
niissä toimivat yhdistys-
toimijat ovat yksi Pudas-
järven elinvoiman kulma-
kivistä. Tukia käsitellyt 
työryhmä kiittää kaikkia 
erinomaisista hakemuk-
sista. 

Rekisteröidyt  
yhdistykset
Aittojärven kyläseu-
ra 1400 euroa, Eläkelii-
ton Pudasjärven yhdis-
tys 2500, Eläkeläiset ry 
2100, Elävä Iijoki ry 1800, 
Ervastinseudun metsäs-
tysseura 300, FC Kuren-
pojat 10 200, Historiikki-
seura 800, Honkavaaran 
metsästysseura 1000, Ii-
joen Taiteilijat 600, Iijoen 
Tanssijat 1300, Iinattijär-
ven kyläyhdistys 1400, Ii-
nattijärven Nuorisoseura 
1500, Jongun alueen ky-
läyhdistys 2900, Jyrkkä-
kosken ratsastajat 1000, 
Kipinän kyläseura 1900, 
Koillismaan hevosystävät 
2000, Kongasjärven kisa-
pojat 800, Korpisen kylä-
seura 1600, Kuren metsäs-
tysseura 2400, Kurenalan 
kyläyhdistys 3400, Kuren-
kylän maa- ja kotitalous-
seura 800, Livojoki ry 900, 
Livokas ry 1700, Metsä-
län maa- ja kotitalousseu-
ra 1100, MLL Pudasjärven 
yhdistys 700, MTK Pudas-
järvi 1200, Oulun Seudun 
Kilpi Pudasjärven ver-
taistukiryhmä 600, Oulun 

Seudun Noutajakoirayh-
distys 900, Paavo Tolosen 
säätiö 2400, Panumajärvi 
1300, Pintamon kyläseu-
ra 2900, Pudasjärven alu-
een Sydänyhdistys 900, 
Pudasjärven ampujat 800, 
Pudasjärven Frisbeeseu-
ra 300, Pudasjärven Inva-
lidit 900, Pudasjärven Ka-
jastus 700, Pudasjärven 
kuorma-autoilijat 900, Pu-
dasjärven kuuloyhdistys 
400, Pudasjärven luon-
nonsuojeluyhdistys 1800, 
Pudasjärven maa- ja ko-
titalousnaiset 900, Pudas-
järven Martat 900, Pu-
dasjärven Mesikämmenet 
700, Pudasjärven 4H-yh-
distys 6000, Pudasjärven 
Nosettajat 700, Pudasjär-
ven Nuorisoseura 2300, 
Pudasjärven Syöpäyhdis-
tys 2000, Pudasjärven Re-
serviupseerikerho 450, 
Pudasjärven Urheilijat 10 
200, Pudasjärven Yrittäjät 
500, Puhoskylän kyläseu-
ra 2900, Puhoskylän ur-
heilijat 900, Heino ja Hil-
ma Räisäsen säätiö 2400, 
Sarakylän Nuorisoseura 
2450, Siuruan kylä 2300, 
Siuruan Osakaskunta 700, 
Sotkajärven veto 2000, 

SPR:n Pudasjärven osas-
to 2000, Syötteen kyläyh-
distys 1900, Varma Nak-
ki Team 900, Yli-Kollajan 
Nuorisoseura 500, Yli-Siu-
ruan metsästysseura 1400.

Rekisteröi- 
mättömät ryhmät
Jukka Körkön ryhmä 300 
euroa, Kotirintama -kir-
jatyöryhmä 1800, Kou-
van kalastuskunta 1700, 
Pärjänsuon-Latvan ja Su-
vannonkoulujen entiset 
oppilaat 500, Siuruan kan-
santasavalta 1600, Suo-
punki -yhtye 2000. 

Yksityiset  
henkilöt 
Ahonen Paavo 900 eu-
roa, Komulainen Kari 200, 
Mertala Juha 600, Nevan-
perä Kaarina 400, Poiju-
la Kati 600, Siivikko Aar-
ne 200, Vattula Kalevi 300, 
Äikäs Arja 100. 

Kaupunki tiedotus 
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Hirsikampuksella vietettiin mieleenpainuva veteraanipäivän juhla

Maamme versoo uutta ja Pudasjärvi versoo uutta
Hirsikampuksella vietettiin 
27.4.2022 kansallista Veteraa-
nipäivää. Päivä alkoi sotave-
teraaneille, sotainvalideille 
ja heidän puolisoilleen tarjo-
tulla ruokailulla. Paikalla oli 
kolme sotaveteraanien les-
keä, Vilma Huhta, Aino Jau-
rakkajärvi ja Elvi Kipinä. Pu-
dasjärven kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen, kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja 
Olga Oinas-Panuma ja Pu-
dasjärven sotaveteraanien 
puheenjohtaja Vesa Holm-
ström saivat kunnian syödä 
heidän kanssaan. Muistolaa-
tan luona pidettiin Kiitolli-
suuden hetki, jossa kaupun-
ginjohtaja Tomi Timonen 
ja kirkkoherra Timo Liika-
nen pitivät lyhyet puheet en-
nen seppeleiden lähettämis-
tä sankarihaudoille. Sotien 
1939-1945 aikana 421 pudas-
järveläistä antoi henkensä it-
senäisen Suomen puolesta. 
He antoivat meille vapaan 
isänmaan, tästä saamme olla 
kiitollisia.  

Saamme  
elää Suomessa
Veteraanijuhla alkoi Hir-
sikampuksen oppilaskuo-
ron lauluilla Lintu ja lapsi ja 
Suojelusenkeli, jonka jälkeen 
kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Olga Oinas-Pa-
numa toi juhlaan kaupun-
gin tervehdyksen. Hän totesi, 

että me suomalaiset saam-
me elää turvallisessa sivistys-
valtiossa. Veteraanien ja itse-
näisen kotimaamme ansiosta 
meillä on mahdollisuus ta-
sa-arvoon, turvalliseen elä-
mään ja vapauteen. Toimiva 
yhteiskunta ja koulutuslaitos 
ovat itsenäisyyden tärkeim-
piä onnistumisia. Olga kan-
nusti lapsia ja nuoria teke-
mään töitä yhteisen hyvän 
eteen. Hän suositteli rohkeas-
ti osallistumaan niin oppilas- 
ja opiskelijakuntatoimintaan, 
tukioppilastoimintaan, nuo-
risovaltuustoon ja harraste-
järjestöihin. Olga muistut-
ti kuulijoita siitä arvokkaasta 
työstä, mitä veteraanit ovat 
isänmaamme eteen tehneet. 
Saamme elää Suomessa ja 
puhua suomea, se ei ole itses-
täänselvyys. Keskuudessam-
me elää vielä paljon sota-ajan 
ja jälleenrakennusajan lapsia 
– ihmisiä, joiden elämän al-
kutaival oli hyvin erilainen 
kuin meidän sukupolvellam-
me. Yksi tärkeimmistä asiois-
ta ja arvoista on vanhempien 
ihmisten kunnioittaminen.

- Ystävät rakkaat, pie-
nelläkin teolla voi olla suuri 
vaikutus. Jututtakaa naapu-
rin mummoa, kun hän istuu 
pihakiikussaan ja nostakaa 
kaupan kasalla pussi kaveri-
na rollaattoriin. Meillä kaikil-
la on vain yksi elämä ja yksi 
vanhuus ja sen pitää olla elä-
misen arvoinen. Olen kii-

tollinen siitä, että saan olla 
suomalainen ja että me ja 
vanhempamme ovat saaneet 
elää koko elämänsä turval-
lisessa Suomessa. Meillä on 
mahdollisuus kouluttautua 
ja elää, se o äärimäisen tär-
keä rikkaus, totesi Oinas-Pa-
numa. 

En voi unohtaa 
Suomea
Opettajista koottu bändi 
säesti Hirsikampuksen oppi-
laskuoron ”Pilvipeiton alla” 
esittämän laulun. 5ABC-
luokkien oppilaat esittivät 
omatekemiään runoja Suo-
mesta. Valkokankailla vaih-
tuivat samanaikaisesti kau-
niit luontokuvat. ”Suomi on 
minulle hyvin tärkeä maa, en 
sitä voisi koskaan unohtaa. 
Suomen luonto on paras ja 
ulkona laulaa kaunis rastas. 
Suomessa on kauniita metsiä, 
jotka ovat täynnä söpöjä eläi-
miä.” Seurakunnan kanttori 
Keijo Piirainen lauloi ”Vete-
raanien iltahuudon” oppilas-
kuoron avustamana.

Haluamme  
rakentaa Suomea
Opiskelijakunnan puheen-
johtaja Niilo Talala toi juh-
laan nuorten tervehdyksen. 
Hän kertoi, että Veteraani-
päivää vietetään Lapin so-
dan päättymisen päivänä, 
joka on 27.4.1945. Veteraa-

nipäivän luonne on rauhan-
omainen ja sen tarkoitukse-
na on osoittaa kunnioitusta 
sotiemme veteraaneille. Pu-
heen alkupuolella Niilo viit-
tasi Suomen kansaa koe-
telleisiin sotiin. Veteraanit 
näyttivät maailmalle, mitä 
suomalaisuus on ja millä mi-
talla he olivat valmiita sitä 
puolustamaan. Suomen it-
senäisyys oli heille tärkeä 
asia. Tästä jälkipolvienkin 
on hyvä pitää kiinni. Sodat 
näyttivät meille, kuinka tär-
keää kansan yhtenäisyys on. 
Meidän nuorten silmissä tä-
män hetkinen maailman ti-
lanne on räjähdysherkkä ja 
jännitteinen. Meidän on löy-
dettävä sisältämme se sama 
henki, jonka esi-isämme löy-
sivät itsestään. Uskokaam-
me kuitenkin, että rauha säi-
lyy Suomessa. Ihmisyys ja 
vapaus tulevat voittamaan 
muuallakin maailmassa. Me 

nuoret haluamme olla ra-
kentamassa yhtenäistä, va-
paata ja kaikille turvallista 
Suomea. Sitä kohti pääsem-
me parhaiten keskittymällä 
erottavien sijaan yhdistäviin 
tekijöihin. Tässä meitä tuke-
vat laadukas koulutus, riip-
pumaton media sekä tinki-
mätön vapaus puhua ja elää. 
Näiden vuoksi aiemmat su-
kupolvet taistelivat. Pitä-
käämme niistä siis kiinni.

Kiitos  
Veteraanijuhlan 
toteuttajille
Hyvin suunniteltu Vete-
raanijuhla päättyi opettaji-

en bändin esityksiin, Vesa 
Holmströmin esittämään ru-
noon ”Tuttu tie kotiin”, jota 
musiikinopettaja Sari Turu-
nen täydensi kanteleen soi-
tollaan. Lopuksi juhlaylei-
sö lauloi seisaaltaan meille 
niin rakkaan ”Maamme-lau-
lun”. Suuri kiitos juhlavä-
en puolesta Johanna Puola-
kanaholle, Minna Rissalle, 
Sari Turuselle, opettajille, 
henkilökunnalle, oppilaille 
ja opiskelijoille, jotka toteu-
titte mieleenpainuvan Vete-
raanijuhlan.

Ape Nieminen

Hirsikampuksen 5ABC-luokkien oppilaat esittivät omia runoja Suomesta. Kansallisessa Veteraanijuhlassa puhui Hirsikampuksen oppilaskunnan puheenjohtaja Niilo Talala. 

- Ystävät rakkaat, pienelläkin 
teolla voi olla suuri vaikutus. 
Jututtakaa naapurin mum-
moa, kun hän istuu pihakii-
kussaan ja nostakaa kaupan 
kasalla pussi kaverina rol-
laattoriin, muistutti Olga Oi-
nas-Panuma.

Veteraanijuhlaan osallistuivat Vilma Huhta, Aino Jaurakka-
järvi ja Elvi Kipinä.

Eero Talala, airueet Neena Moilanen ja Pihla Perttu sekä Esko Törmänen kunniavartiossa en-
nen seppeleiden lähettämistä sankarihaudoille.

Hirsikampuksen kuoro lauloi muun muassa Suojelusenkeli laulun.
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MessutOlonHyvän

PÖYTÄVARAUKSET 2022
La 7.5. klo 9-15 Tuomas Sammelvuo -salissa

LC Pudasjärvi / Hilimat

Pöytävaraukset ilmoittautumisjärjestyksessä.  
Pöytävarauksia voi vielä tehdä,   
tiedustelut: 0400 507 984 ja 0400 689 870
1. LC Hilimat Messuarvat, toiminnan esittelyä,  
  lipaskeräys Ukraina

2. Piitun Putiikki Koruja

3. Mervin Putiikki Naisten vaatteita

4. Pudasjärven Urheilijat  Ulkoiluhousuja, Jyrkkäkoski liput

5. Kalakaveri/P.Knuutila Laukut ja reput

6. Terttu Vääräniemi Swipe-tuotteet

7. MTK/Pekka Törmänen Esitteitä, tuottajien tuotteita,  
  vasikan nimikilpailu

8. Mervi ja Minna Juurikka Erilaiset koristeet

9. Lempi Räihä Käsityöt ja leipomotuotteet

10. Pieni Meijeri/M.Kauppinen Majoneesi

11. TIPI-laukku/E.Siuruainen Laukut

12. Puhoksen Kala/H.Koski  Kalasäilykkeet, housut

13. Satu Niemelä Vauva hieronta

14. Tarja Hemmilä Mielen Aallot/lyhyt terapia,  
  voimauttava valokuvaus

15. Pirjo Riihiaho/H.Kavalus Neulontatyöt, runot

16. Marjo Kerttula Aloe vera tuotteet

17. Leila Järvenpää  Magneettikorut (Energetix)

18. Tarja Hallikainen Neo Life

19. Pirjo Lieto Rieskat ja leipomotuotteet

20. Pudasjärven Kehitys Yritysneuvonta, liiketontit ja  
  kiinteistöt, aluemarkkinointi

21. Ikäinstituutti Pudasjärvi  Voimaa vanhuuteen-ohjelma;  
  tietoa ja testausta

22. Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry             
  OmaisOiva-hanke  

23. R2BarberShop Hiustenleikkausta paikanpäällä

24. Saara Tolonen Norjalaisneuleita, sukkia ja  
  lapasia ym. neuleita

25. Syötteen Sieni ja Yrtti  Kuivatut sienet, täysmarjajauheet,  
  valkosipulijauhe

26. Mesacos Oy/E.Kolehmainen  Ruusunjuuri, kuivatut kasvis -ja  
  sienituotteet, täysmehut

27. Tmi Eira Iisakka Kasvisuutepohjaiset ihonhoitotuotteet,  
  Ihon kotihoitolaitteet   

28. Wirtaamo Terveysmittauksia/neuvontaa ja  
  hyvinvointipalveluja Pukuhuoneessa 

ULKONA
29. Kauko Juutinen Puutyöt

30. SPR Vapepa-esittely, riksapyörä,  
  EA-taitojen kertaus

PEILISALIN OHJELMA/LUENNOT
10.30-11.15 Neo-Life yrittäjä Tarja Hallikainen    
  Ravintolisistä energiantäyteistä ja elinvoimaista elämää

11.30-12.30 Psykologi Virva Siira 
 Mieli ja keho hyvinvoinnin kompassina. Luento sisältää  
 esityksen hyvinvoinnista, stressistä, selviytymiskeinoista ja  
 voimavaroista. Luennolla tehdään hyvinvointia vahvistava   
 tehtävä stressinkäsittelyä harjoittelemalla

13.00-13.45  Fysio KV-yrittäjä Katri Virtanen 
 Luento Ihmisen Omien voimavarojen käytöstä  
 vastoinkäymisten kohdatessa

Pudasjärven kaupungin tulevalla resurssi-
päälliköllä monipuolinen tehtäväkuva
Pudasjärven kaupungin-
valtuuston kokous pidettiin 
pääsiäisen jälkeen torstai-
na 21.4. Asioita päättämään 
oli kutsuttu peräti kuusi va-
ravaltuutettua. Kokouk-
sen aluksi muistettiin kuk-
kakimpulla 4.3. 70 vuoden 
merkkipäivän ohittanutta 
Kauko Seppästä. 

Kaupunginhallituksen 
esityksestä päätettiin perus-
taa resurssipäällikön virka, 
jonka rekrytöinti käynniste-
tään välittömästi. Tehtäviin 
kuuluu muun muassa han-
kinta-asiantuntijan tehtävät, 
toimii ICT-asiantuntijana 
kaupungin ja tietojärjestel-
män palvelutuottajan välil-
lä sekä yhteyshenkilönä va-
kuutussopimuksissa ja tekee 
yhteistyötä vakuutusmekla-
rin kanssa. Tehtäviin kuulu-
vat myös valmius- ja varau-
tumissuunnitelmien ylläpito 
ja valmiustyöryhmän toi-
minnan koordinointi sekä 
liikenneturvallisuustyöryh-
mään osallistuminen. Viran 
kelpoisuusvaatimuksena on 
soveltuva korkeakoulutut-
kinto. Pätevyysvaatimuk-
sissa virkaan valittavalta 
edellytetään osaamista han-
kinnoista ja käytännön työ-
kokemusta vähintään yh-
destä asiakokonaisuudesta. 
Tehtävä on monipuolinen 
asiantuntijatehtävä, joten 
työnantajan on oltava val-
mis tarjoamaan virkaan va-
littavalle henkilölle koulu-
tusta. Viran perustaminen 
tuli ajankohtaisesti muun 
muassa hankintapäällikön 
eläköitymisen johdosta.

Nikuojan sillalle 
avustus
Nikujärven yksityistiekun-
nan, Nikuojan sillan, uusimi-
seen myönnettiin avustusta 
15 000 euroa yksityistiekäy-
tännön mukaisin ehdoin. 

Valtuuston pöytäkirjo-
jen tarkastamisessa ja allekir-
joittamisessa päätettiin ottaa 
käyttöön sähköinen allekir-
joituspalvelu etänä. Kiireelli-
sissä tapauksissa pöytäkirja 
tai yksittäinen asia voidaan 
tarkastaa heti kokouksessa. 

Iijokiseutu tai 
Pudasjärveläinen 
-lehti
Kaupungin ilmoitusten tie-
doksi saattamistavasta pää-
tettiin pelkästään paikallista 
merkitystä omaavan kuulu-
tuksen kyseessä ollessa sano-
malehdessä Iijokiseutu- tai 
Pudasjärveläinen -lehti tai 
kaupungin tiedotuslehdes-
sä (mm. vaalikuulutukset), 
paikallista laajempaa merki-
tystä omaavan kuulutuksen 
kyseessä ollessa sanomaleh-
ti Kalevassa sekä virka- ym. 
kuulutuksen kyseessä ollessa 
joko ao. alan ammattilehdes-
sä ja/tai mahdollisesti myös 
muissa viran täyttämisen 
kannalta tarpeelliseksi kat-
sottavissa lehdissä. 

Päätös tuli äänin 17-7, yksi 
tyhjä, koska Perussuomalais-
ten esitys oli, että paikallista 
merkitystä omaavien ilmoi-
tusten julkaiseminen tapah-
tuisi säästö- ja talouden ta-
sapainottamisohjelmassa 
pysymisen vuoksi pelkäs-

tään Pudasjärveläinen leh-
dessä. 

Maahanmuutosta 
perusteellinen 
selvitys
Perussuomalaisten valtuus-
toryhmän jättämän val-
tuustoaloitteen pohjalta 
kaupunginhallitus saattoi 
valtuustolle tiedoksi perus-
teellisen selvityksen Pudas-
järvellä 2019-2021 maahan-
muuttotyön ja kotoutumisen 
kustannuksista sekä oli laa-
tinut kotoutumistoimenpi-
teiden vaikuttavuuden ar-
vioinnin kiintiöpakolaisten 
osalta. Ulkomaalaisten osuus 
Pudasjärvellä on ollut edellä 
mainituilla vuosilla 181-195 
henkilöä. Heistä kiintiöpako-
laisia on olut 20 henkilöä. Ko-
touttamispalveluissa asiak-
kaita on ollut lapset mukaan 
lukien noin 100 henkilöä. 
Monikulttuurisen palvelun 
asiakkaista on ollut töissä tai 
työkokeilussa keskimäärin 
14 henkeä. Yritystoiminnan 
on aloittanut kolme ulko-
maalaistaustaista henkilöä. 

Valtuusto antoi yhdek-
sästä eri valtuustoaloitteesta 
selvityksen ja käsittelyselos-
tukset sekä merkitsi tiedok-
si viisi vuonna 2021 tehtyä 
kuntalaisaloitetta ja niiden 
johdosta suoritetut toimen-
piteet. 

Varavaltuutettuja 
kutsutaan  
seminaareihin
Vasemmistoliiton valtuusto-

ryhmä oli tehnyt aloitteen, 
että valtuustoseminaarei-
hin tiedon äärelle kutsuttai-
siin myös varavaltuutettu-
ja. Käytäntönä on ollut, että 
varavaltuutettuja kutsutaan 
seminaareihin siinä määrin, 
kuin varsinaisia valtuutettu-
ja on estyneinä. Hallituksen 
esityksenä oli, että talouden 
tasapainottamista päivite-
tään siten, että seminaarei-
hin kutsutaan varajäseniä 
keskustasta kolme, perus-
suomalaisista kaksi ja muis-
ta puolueista yksi varajä-
sen. Mirka Väyrynen esitti, 
että perussuomalaisten val-
tuustoryhmä yhtyy yhteisö-
valiokunnan näkemykseen 
ja esittää, että valtuuston 
joulukuussa 2020 hyväk-
sytystä säästöpaketin sisäl-
löstä pidetään demokratia-
kustannusten osalta kiinni ja 
valtuustoseminaareihin kut-
sutaan jatkossakin valtuute-
tut ja valtuutetun estyneenä 
ollessa varavaltuutettu. Ää-
nin 18-9 hyväksyttiin kau-
punginhallituksen esitys. 

Kokouksen lopussa Pe-
russuomalaisten valtuusto-
ryhmä teki valtuustoaloit-
teen, jossa esitettiin, että 
valtuustolle tuodaan tiedok-
si tilannekatsaus siitä, mi-
ten paketin toteuttamisessa 
on euromääräisesti onnis-
tuttu eri osa-alueita koskien. 
Toisin sanoen, onko vuoden 
2021 osalta päästy eri sääs-
tökohdittain niihin säästö-
tavoitteisiin, jotka valtuusto 
on asettanut.

Heimo Turunen

Kokouksen aluksi valtuuston puheenjohtaja Olga Oinas-Panuma ja kaupunginjohtaja Tomi Timonen muistivat kukkakimpulla 
4.3. 70 vuoden merkkipäivän ohittanutta Kauko Seppästä. 

MEILLE SOITETTIIN 
* yleisönosasto

Metalliaarteita
Rajamaan rannassa, grilli-
katoksen likellä lumen alta 
paljastuu ”metalliaarteita”. 
Omistaja voisi hakea oman 

autonsa osat talteen tai 
toimittaa ne kierrätykseen. 

Joen ihastelija

Oikaisu
Viime Pudasjärveläinen 
lehden Hirvaskosken ky-
läiltajuttu kaipaa oikaisua.

Koskenlampurit esitte-
lyssä Anne Holmström on 
Kaisa Holmströmin serk-

ku (ei sisar) ja hänellä on 
oma itsenäinen lammasti-
la Hirvaskoskella. 

Toimitus

Tulethan Messuille terveenä!
Tervetuloa!
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Kansalaisopiston oppilaskonsertti seurakuntakodilla

Raikkaita ja rohkeita esityksiä
Perinteinen kansalaisopiston 
keväinen oppilaskonsertti to-
teutui pienen tauon jälkeen 
Pudasjärven seurakuntako-
dilla 26.4.20022. Esiintymässä 
oli Marjut Kossin, Terhi Laiti-
sen, Keijo Piiraisen, Aira Siu-
ruainen-Kalliolan ja Riikka 
Vuorijärven musiikkikurs-
silaisia ja taiteen perusope-
tuksen oppilaita. Illan aikana 
esiintyi 13 oppilasta. Opet-
tajista, Terhi Laitinen vasta-
si oppilasesitysten säestämi-
sistä, Marjut Kossi esitti Unto 
Monosen Satumaa kappaleen 
Lotta Juurikan säestämänä ja 
Riikka Vuorijärvi lauloi illan 
lopuksi kaksi Bachin aariaa. 
Yleisöä oli mukavasti paikal-
la, lähes 60.

Oppilaskonsertin esiin-
tyjien ikäjakautuma oli ilah-
duttava. Oli nuoria ja vähän 
vanhempia. Jokaisen esityk-
sestä saattoi toinen oppilas 
oppia jotain uutta. Erityises-
ti esityksistä jäivät mieleen 
Lotta Juurikan soittama Pe-
ter Doylen kappale Harry in 
Winter, Hannu Hyyryläisen 
upea iskelmä-ääni ja Markku 
Kemppaisen laulamat kap-
paleet venäjäksi ja saksaksi. 
Hattua täytyy nostaa Reeta 
Viljamaan ensiesiintymiselle 
ja Jouni Vengasahon rohke-
alle päätökselle laulaa ilman 
papereita. Konsertin jälkeen 
oli monella oppilaalla helpot-
tunut tunne. Kokemusta oli 
taas tullut lisää.

Reetan  
ensiesiintyminen 
viulun kanssa
Reeta Viljamaa on soittanut 
viulu noin kaksi vuotta. Ree-
tan täti ja serkku ovat osal-
taan olleet vaikuttamassa 
hänen soittoharrastukseen-
sa. Reeta saa opetusta viulun 
soittamiseen Marjut Kossilta.

- Viulun soittamisessa on 
tietty hankaluus. Täytyy op-
pia tietyt asiat, että saa viulun 
äänen kuulostamaan hyvältä. 
Tänään soitan ensimmäistä 
kertaa viulua konsertissa, sa-
noi Viljamaa.

Konsertin jälkeen Reeta oli 
hyvällä mielellä. Eikä soitta-

rohkenin esiintyä yksin Pu-
dasjärven kirkossa muutama 
vuosi sitten. Se oli suuri pon-
nahdus eteenpäin. Sitä en ole 
katunut. Into on vain kasva-
nut. Nyt esiintyminen tuntuu 
aika luontevalta, sanoi Ven-
gasaho. 

Laulupedagogin 
viisaat ajatukset
Oululainen sopraano ja lau-
lupedagogi Riikka Vuorijär-
vi on toiminut kansalaisopis-
ton opettaja kuutisen vuotta. 
Riikka lähestyy laulunopetta-
mista hyvinvointikeskeisesti, 
ei suorituksena. Oman äänen 
etsiminen on tie, joka mah-
dollistaa asioiden työstämi-
sen hyvin monella eri tasolla. 
Isoja prosesseja ja elämän-
muutoksia voi lähteä liik-
keelle, kun laulaessaan saa 
kosketuksen omiin toiveisiin, 
tarpeisiin ja unelmiin. Riika 
haluaa olla oppilaalle rohkai-
sijana ja rinnalla kulkijana, 
joka auttaa oppilaitaan otta-
maan uusia askelia niin lau-
lussa kuin elämässä. Hän nä-
kee jokaisessa oppilaassaan 
valtavan potentiaalin. Kaikki 
on valmiina ihmisessä – lau-

Jouni Vengasho kertoi, että 
hän sai paremman kontak-
tin yleisöön ja pystyi eläyty-
mään lauluun, kun lauloi va-
paasti ilman nuotteja.

Reeta Viljamaa soitti Hammelin ja Riedingin säveltämät kappaleet. Oppilaskonsertissa soitta-
minen oli hänelle ensiesiintyminen viulun kanssa.  

Raimo Hirvasniemi esitti Os-
kar Merikannon: Laulaja tai-
vaan portilla.

Markku Kemppainen lauloi taitavasti niin venäjäksi kuin saksaksi.

essa näkynyt jännitystäkään 
sen pahemmin.

Reeta aikoo soittaa viulua 
tulevan kesän aikana ”omak-
si iloksi ja toisten suruksi.”

Aluksi oli suuri 
kynnys 
Jouni Vengasho lauloi kon-
sertissa Perttu Hietasen ja 
Taisto Wesslinin säveltämän 
ja Eino Leinon sanoittaman: 
Nocturnen. Jouni aloitti lau-
lamisen 18 vuotta sitten kirk-
kokuorossa ja yksinlaulun 
vajaa 10 vuotta sitten. Kan-
salaisopistossa häntä opettaa 
Riikka Vuorijärvi, jonka ope-
tuksessa hän ollut pisimpään. 
Jouni kokee, että laulamisen 
kautta työ ja muut murheet 
unohtuvat. Laulamista hän 
harjoittelee viikoittain, kirk-
kokuorossa ja Vuorijärven 
oppitunneilla. Konserteissa 
Jouni esittää mielellään hen-
gellisiä lauluja, mutta myös 
Sibeliusta ja Merikantoa. 

- Kyllä sitä on kehitty-
nyt. Aluksi oli suuri kynnys 
esiintyä ja laulaa yksin, kos-
ka en ollut esiintynyt aikai-
semmin missään tilaisuu-
dessa. Olin tyytyväinen, kun 

lunopiskelu on pohjimmil-
taan sisäisten esteiden pois-
tamista, ei mitään ulkoisen 
tekniikan lisäämistä. Riikan 
laulutunneille voi tulla, vaik-
ka olisi ikää yli 70 vuotta tai 
kärsisi ääniongelmista.

- Tervetuloa pyrkimään 
tavoitteellisempiin opintoi-
hin taiteen perusopetuksen 
puolelle, sieltä on vapautu-
massa oppilaspaikkoja, vink-
kaa Riikka.

Siljan vanhemmat 
kannustavat
- Isänä kuljetan,  kannustan 
ja jännitän, kun tyttäremme 

esiintyy. Jännitän kaverina, 
niin Silja saa 

keskittyä soittamiseen. 
Täällä seurakuntakodilla on 
hyvä akustiikka soittaa. Kyl-
lä se mukavalle tuntuu äi-
distäkin, kun olemme olleet 
musiikin kanssa tekemises-
sä koko perhe. Kun Silja al-
koi pienenä laulamaan, niin 
Tapani kannusti ja minä yri-
tin auttaa teknisissä asiois-
sa. Perheen kesken olemme 
kuunnelleet paljon musiik-
kia ja laulanet yhdessä. Toi-
vomme, että Silja nauttisi 
musiikista ja saisi tutkinnon 
suoritettua. Marjut Kossi on 

kyllä hyvä opettaja, totesivat 
Silja Alahäivälän vanhem-
mat Kirsi ja Tapani.

- Aivan ihana oli pääs-
tä konserttiin pitkästä aikaa. 
Minä olen aina tykännyt 
käydä näissä oppilaskon-
serteissa. Se on aivan iha-
naa huomata, miten oppilaat 
vuosien kuluessa edistyvät. 
Minä nautin näistä esityksis-
tä, kommentoi Hilkka Liika-
nen konsertin jälkeen.

Ape Nieminen

PRT-Forest jakautuu – Kontiotuotteesta muodostetaan oma konserninsa
PRT-Forest Oy:n yhtiöko-
kous on päättänyt konser-
nin jakamisesta kahteen 
osaan. Jakautuminen toteu-
tetaan osittaisjakautumise-
na siten, että Kontiotuote 
Oy ja sen ruotsalainen tytär-
yhtiö Kontio Hus Ab eriy-
tetään erilliseksi konsernik-
si. Jakautumisen tuloksena 
syntyvän Kontiotuote-kon-
sernin emoyhtiön omista-
jakunta on sama kuin PRT-
Forestin.

PRT-Forest-konsernissa 
on kuluneen vuosikymme-
nen aikana toteutettu usei-
ta kannattavuutta paranta-
via rakenteellisia järjestelyjä. 
Emoyhtiön rooli on ollut lii-
ketoimintojen strateginen 
johtaminen. Nykyisin paras 
strateginen osaaminen on 
keskittynyt tytäryhtiöihin.

PRT-Forest-konsernin 
tytäryhtiöistä lähitulevai-
suuden merkittävimmät in-
vestointi- ja tuotekehitys-

panostukset toteutetaan 
Kontiotuotteessa. Yhtiö pa-
nostaa voimakkaaseen kas-
vuun erityisesti muut-
tovalmiiden hirsikotien 
segmentissä sekä suurten 
hirsirakennusten materiaali-
toimittajana. Tämän kasvun 
varmistamiseksi PRT-Forest 
Oy:n yhtiökokous on päättä-
nyt jakaa konsernin kahteen 
osaan. Jakautuminen toteu-
tetaan osittaisjakautumise-
na siten, että Kontiotuote 

Oy ja sen ruotsalainen tytär-
yhtiö Kontio Hus Ab eriy-
tetään erilliseksi konsernik-
si, ja PRT-Forest-konsernin 
muodostavat jatkossa pien-
talorakentaja Jukkatalo Oy 
sekä ikkuna- ja ulko-ovival-
mistaja Piklas Oy.

PRT-Forest Oy:n omis-
tajat tulevat omistamaan 
jakautumisen tuloksena 
syntyvän Kontiotuote-kon-
sernin emoyhtiön osakkeet 
samassa suhteessa kuin he 

omistavat nykyisen PRT-Fo-
rest Oy:n osakkeet.

PRT-Forest Oy:n toimi-
tusjohtaja Ilkka Sydänmet-
sä pitää jakautumista luon-
tevana askeleena, joka myös 
mahdollistaa aiempaa pa-
remmin kohdennetut osa-
keomistukseen perustuvat 
sitouttamis- ja palkitsemis-
ratkaisut kummassakin 
konsernissa.

Kontiotuote Oy:n toi-
mitusjohtaja Mika Ryt-

kyn mukaan jakautuminen 
mahdollistaa erilaisten ra-
hoitusratkaisujen, kuten 
pääomamarkkinoiden hyö-
dyntämisen Kontiotuotteen 
kasvun rahoittamiseksi.

Osittaisjakautumisen 
odotetaan toteutuvan tou-
kokuun 2022 lopussa. Järjes-
tely ei vaikuta kummankaan 
konsernin henkilökunnan 
työsuhteisiin.

STT Info
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Miten porosta tehdään huippujuoksija?

Taustaa porokuninkuuden voittaneesta Sämpylästä
Poromiehet Esa Kaleva Tan-
nilasta ja Reijo Kenttälä Pu-
dasjärveltä ovat tehneet 
yhteistyötä 1990-luvulta läh-
tien. Reijo kertoi, että se on 
sattumaa, jos metsästä löytää 
poron, josta tulee huippuyk-
silö kilpailutoimintaan. Elä-
män aikana niitä ei montaa 
satu samalle poromiehelle. 
Esan kanssa taannoin hom-
mattiin poro, mutta myö-
hemmin huomattiin, että se 
oli selkävikainen.

- Pudasjärven alueen po-
rot teurastetaan Jyrkkäkos-
ken teurastamolla. Janne Vä-
häkuopus vinkkasi kerran, 
että autossa saattaisi olla vir-
keä tapaus. No, mehän sitä 
auton ovenraosta katsottiin 
ja hetihän se pisti silmään. 
Jouni Halkolalta heti kysy-
mään, että olisiko hän valmis 
myymään poroa. 

Niinhän me sitten siir-
rettiin Sämpylä veitsen alta 
Esan pakettiautoon. Kyllä 
täytyy kiittää Pintamon pa-
liskunnan osakkaita siitä, 
että saa kokeilla ja ostaa po-
roja, joista voisi tulla kilpa-
juoksijaksi, kehui Kenttälä.

Kilpaporon  
kasvattaminen on 
haastavaa
- Sämpylä oli nelivuotias, 

kun se ensimmäisen kerran 
osallistui porokilpailuun. 
Se menestyi jo silloin, vaik-
ka vain muutamissa kisois-
sa käytiin. Sämpylä oli vä-
hän hoikka, joten annettiin 
sen voimistua rauhassa eikä 
kilpailtu sillä paljoa. Ensim-
mäisen härkävuoden se oi-
keastaan levähteli. Toisena 
vuotena Sämpylä saavutti jo 
Suomen cupin kilpailuissa 
kärkisijoja. Sämpylä on hy-
vin kasvanut ja vahvistunut 
kahden vuoden aikana. Nyt 
se on kuusivuotias ja par-
haat ominaisuudet ovat tule-
massa vasta esiin. Poromie-
hen kannalta on surullista, 
että poroja vain ”häviää” ke-
sän aikana. 

Minultakin on mennyt 
useita lupaavia ajokkaita. 
Parin vuoden valmennustyö 
menee ihan hukkaan. 

Nyt olisi kuitenkin tie-
dossa kaksi, joista voisi tulla 
jotakin, kunhan ne vain säi-
lyisivät hengissä kesän yli. 
Olisi mielenkiintoista nähdä, 
kehittyisikö siitä juoksija vai 
ei, kertoi Kenttälä.

Kalevalta löytyy 
valmentajakoke-
musta
Esa Kalevalla on pitkä ko-
kemus kilpaporojen val-

mentamisesta. Ensimmäi-
sen porokuninkuuden hän 
sai vuonna 1992 ja toisen 
vuonna 1997. Kolmas ku-
ninkuus tuli Sämpylä-poron 
voitettua Inarissa järjestetyn 
70. juhlavuoden porokunin-
kuusajot 26-27.3.2022. Kil-
pailussa yhteistyö ajajan ja 
poron välillä täytyy toimia. 
Ajajan täytyy tuntea ”poron 
metkut” ja välttyä vaarati-
lanteista. Yhteisajoissa tar-
vitaan rutkasti onneakin, et-
tei kaadu tai ajaudu radalta 
syrjään.

- Porolla pitää olla lahjat 
ja luonne juoksemaan. Ihan 
jokaisesta porosta ei tule 
juoksijaa. Valmentaminen 
on melkein päivittäistä, kun 
peruskuntoa haetaan. Joulu-
kuussa alamme valmistau-
tumaan kevään kilpailuihin. 
Sämpylän ensimmäinen kil-
pailu oli Pudasjärven lento-
kentällä. Ei se silloin tehnyt 
mitään huippuaikoja. Halut-
tiin säästää se kovemmalta 
rääkiltä ja luotettiin tulevai-
suuteen. Hyvin se on kehit-
tynyt. Sämpylällä on par-
haimmat kilpavuodet vasta 
edessäpäin. Kyllä siinä vii-
sautta ja harkintaa tarvitaan, 
kun kasvatetaan huippuyk-
silöä. Ensi talvesta meillä on 
suuret odotukset, kertoi Ka-
leva.

Sämpylä vauhdissa Inarin porokuninkuusajossa kahdella kilometrillä huippuaikaan 2.29,4s.

Sämpylälle  
porokuninkuus
Viime vuonna Sämpylä 
osallistui vain Hetelkyläs-
sä järjestettyyn kilpailuun. 
Omistajat eivät halunneet 
treenata poroa ”viimeiseen 
tappiin.” Kuluneella talvella 
Sämpylä näytti juoksijanlah-
jansa ja luonteensa. Valmen-

nus oli ollut tehokkaampaa, 
kun tiedossa oli useampia 
kilpailuja. Sämpylällä olisi 
ollut mahdollisuus tulla po-
rocupissa toiseksi. Omista-
jat jättivät Sallan kilpailun 
väliin, koska  katsoivat vii-
saammaksi säästää Sämpy-
län huippukunnon Inarin 
porokuninkuuskilpailuihin.

Kilpailupäivinä kilpailijat 

ajavat ryhmänä yhden kilo-
metrin ja yksin kahden kilo-
metrin ajon, joista lasketaan 
yhteisaika. Esa Kalevan ja 
Reijo Kenttälän omistaman 
Sämpylän ajoi porokunin-
kuuteen Sari Kettunen.  

Ape Nieminen
Kuva: Reijo Kenttälän 

arkisto

Yksilöllisesti KLT-ammattitaidolla:

HERUKKA & REPOLA OY

TILI- JA VERO-
ASIAINTOIMISTO

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
Puh.  08 822 330 / 040 730 1513

info@herukkarepola.fi
www.herukkarepola.fi

- uusien yritysten perustamiset
- yritysmuotojen muutokset
- kirjanpidot

- veroasiat
- palkanlaskennat
- muut toimistopalvelut

Liikkujan ystävä.

CE-merkitty 
lääkinnällinen laite

Lievittää lihaskipua,  
nopeuttaa palautumista.

Muista Ice Power, ja liike jatkuu…

IP_150ml_Liikkujanystava_halsteri_A4_kevat_2022.indd   1IP_150ml_Liikkujanystava_halsteri_A4_kevat_2022.indd   1 25.4.2022   8.25.0325.4.2022   8.25.03
PALVELEMME: 

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

Puh. (08) 821 185

Tarjous on voimassa 15.6.2022 saakka.
Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

Ice Power 
-tuotteet

-15%

Uimahallivastaava Aini 
Seppänen järjesti Virkistys-
uimala Puikkarin henkilö-
kunnan kanssa

Vesisankari-päivän 
lapsille 27.04.2022. Apu-
na päivän touhuissa oli 
Pudasjärven Urheilijoi-
den uimajaoston naisia. 
Koululiikuntaliitto yhteis-
työkumppaneineen ovat 
ideoineet Vesisankarit-ta-
pahtuman. Tapahtumas-
sa on mahdollista ope-
tella esimerkiksi vedestä 
pelastamista, uimahyppy-
jä, melontaa, ensiaputaito-
ja tai uinti- ja sukellustaitoja 
hauskoilla vesitaitoradoilla 
ammattitaitoisten ohjaajien 
opetuksessa.

Ensimmäisellä luokalla 
oleva Markus Nyman ko-
keili sup-lautaa ja melomis-
ta ilmatäytteisellä kanootilla 
sekä renkaiden läpi sukel-

Puikkarin hauska Vesisankarit-päivä

lusta altaan pohjassa.
- Tämä päivä tuntui oikein 

kivalta. Aion tulla seuraaval-
lakin kerralla. Minulle oli en-
simmäinen kerta, kun kokei-
lin kanoottia. Sup-lautaa olen 
kokeillut viime kesänä, sanoi 
Markus. 

Aini Seppäsen mukaan 
päivän aikana kävi noin 60 
innokasta vesisankari kokei-
lemassa eri välineitä. Koulu-
laisryhmiä oli seitsemänneltä 

ja viidenneltä luokalta. Ka-
uimmaiset osallistujat oli-
vat Iistä. 

- Ihan hyvältä tuntui ko-
keilla kanoottia. Se oli mi-
nulle ensimmäinen kerta. 
Kyllä se vähän kiipperäl-
tä tuntui. Voisin joskus tul-
la uudestaankin. Puikkaris-
sa käyn uimassa aina silloin 
tällöin, kertoi Arvi Herukka.

Ape Nieminen

Arvi Herukka kokeili Vesisankarit-päivässä ilmatäytteistä 
kanoottia.
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Tuula Valkaman sanoittama Äideistä parhain on jo 50 
vuoden ajan kuulunut rakkaimpiin Äitienpäivän lau-
luihin. Kaija Valkosen kokoama Elämäsi matkalle (Oy 
Valitut Palat 1993) puolestaan sisältää monia herkkiä 
ajatuksia äideistä:
Kun tänään on Roosan, Rosan ja Ruusun päivä sekä 
ensi sunnuntaina Äitienpäivä, on tietysti mukava, kun 
voi onnitella heitä kaikkia näin:

Eeva Kilpi: On lasten ja mummojen valtakunta, siellä ruu-
sut kukkivat keskellä lunta. 
Heikki Turunen: Naisista kaunein, ruusuista villein, äideis-
tä ihanin.
Suomalainen sananlasku: Äidin sydän on villoja peh-
meämpi.
Hilja Haahti: Vain sydän äidin, tunnet sen, näin hellä on ja 
lämpöinen. 
Se riemuitsee sun riemustas, se tuntee huoltas, tuskias.

* * *
Kanteletar: Lämmin paita liinaisenki oman äidin ompele-
ma, vilu on vaippa villainenki vaimon vierahan tekemä.
Jaakko Juteini: Aina löydän avoimena äidin helman hu-
paisen isän polven istuimena tunnen minä turvaisen.
Maria Jotuni: Ei mikään tingi niin paljon ja taitavasti kuin 
äidin sydän.
Tommy Tabermann: Äitini on hellyys, siksi on pääni täh-
dissä.
Aleksis Kivi: Olla äiti, se on pyhä ja korkea asianhaara.
Lauri Viita: Äidit vain, nuo toivossa väkevät, Jumalan nä-
kevät.
Reino Rinne: Autuaita ovat äidit. Ilman heitä ei elämä jat-
kuisi.

* * *
Äitien elämään kuuluvat lähimmin aviomies ja lapset – 
tähänkin tapaan:
Aviomies: – Nyt kun äiti on sairaana, minä olen luvannut 
tehdä tänään ruokaa. Äitihän on kehunut. että minä osaan 
valmistaa sekä hernekeittoa että lihapullia.
– Kumpaa se on? Ville ja Tiina kysyvät yhteen ääneen.   

* * *
Koulun jälkeen: – Meidänpä ope ei ole koskaan nähnyt le-
pakkoa, Viivi kertoo.
Äiti: – No on kyllä! Viivi: – Ei ole. Minä piirsin lepakon ja 
ope kysyi, mikä se on!

* * *                                           
Meillä kotona: – Äiti, äiti! pikkuinen Teija huutaa innois-
saan. – Tänään me opimme koulussa, että mehiläiset pyyh-
kivät kukista pölyt!
– Ja minäpä tiedän, mistä lapset tulevat, pikkusisko Seija 
säestää. – Jos niillä on pyörässä tanko ja selässä reppu, ne 
tulevat koulusta. Jos ei, ne tulevat tarhasta.

* * *
Äidin käydessä kaupassa pikkuinen Tero joutui huoleh-
timaan muutaman viikon ikäisestä pikkuveljestään. Pik-
kuveljen kovaääninen huuto havahdutti naapurin rouvan, 
joka tuli katsomaan, mikä on hätänä. 
– Vauvalla on nälkä, Tero selitti. – Ja sapuska vaan juoksee 
kaupoissa! 

* * *
Martti Kähkönen            lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Äideistä parhain sä oot

Vihdoin päästiin naistenpäivän viettoon!

Pitkä perinne jatkuu

Seurakunnan järjestämäl-
le Naistenpäiville osallistui 
yli 40 naista sunnuntaina 24. 
huhtikuuta. Päivän teemana 
oli: ”Rauha teille.” Jumalan-
palveluksen jälkeen keitti-
ön emännät Ulla Salmela ja 
Anja Jussila tarjosivat osal-
listujille maistuvan lounaan 
jälkiruokineen. Avauspu-
heessaan diakoni Helena 
Koivukangas toivotti naiset 
tervetulleeksi päiville muu-
taman välivuoden jälkeen. 
Hän kertoi, että Naistenpäi-
villä on pitkä perinne. En-
simmäiset päivät järjestettiin 
vuonna 1996. Useana vuote-
na on ollut puhujavieras eri 
lähetysjärjestöistä tai julki-
suudesta tunnettuja naisia. 
Päivillä halutaan muistaa 
kansainvälistä naistenpäi-
vää ja -asemaa. Suomi on 
maailman kolmanneksi ta-
sa-arvoisin maa ja toiseksi 
paras maa äideille ja tytöille. 
Alkusanojen jälkeen naiset 
lauloivat monia koskettavia 
hengellisiä lauluja ja virsiä 
kanttori Keijo Piirainen joh-
dolla. Naisten heleä ääni oli 
niin kaunista, että heistä sai-
si helposti perustettua oman 
kuoron. Kaanoniakin us-
kallettiin harjoitella. Yhteis-
lauluhetki päättyi Piiraisen 
esittämään kauniiseen Ar-
molauluun.

Uusia ideoita  
ohjelmaan
- Tämän vuoden ohjel-
ma poikkeaa edellisvuosis-
ta. Uutuutena ovat Ru-
kouspolku, Hiljaisuuden 
hetki ja päivien huipentuma-
na Hiljaisuus Puhuu-kon-
sertti.  Diakoniatyön juhla-
vuoden kunniaksi emännät 
ovat leiponeet naistenpäi-
ville Aurora-suklaaherk-
kuleivoksia. 1.9.2022 tulee 
kuluneeksi 150 vuotta en-
simmäisen diakonin vihki-
misestä virkaansa. Me halu-
simme ohjata arpajaistuoton 
Yhteisvastuun kautta ko-
ronasta kärsiville lapsille 
ja nuorille. Rukoushetkissä 
muistamme naisten omia 
aiheita sekä Ukrainan äite-
jä. Seurakuntapastorimme 
Anneli Toppisen raamattu-
hetken aiheena on Vapahta-
jan todistaja. Naistenpäivien 
suunnittelussa ja toteutuk-

Arpajaisten päävoitto yllätti täysin Sinikka Pietilän. Onnittele-
massa nuorisotyöntekijät Sirpa Kukkohovi ja Tiina Inkeroinen.

Hiljaisuuden Hetkessä oli mahdollisuus hiljentyä valmiin ku-
vaohjelman avulla jonka, nuorisontyöntekijät Tiina Inkeroi-
nen ja Sirpa Kukkohovi olivat suunnitelleet. 

Raija Kilpeläinen-Somero ja Jouni Somero pitivät upean Hil-
jaisuus Puhuu-konsertin.

Naistenpäivän yhteislauluhetkessä laulettiin tuttuja hengel-
lisiä lauluja ja virsiä kanttori Keijo Piiraisen opastuksella.  

- Rukouspolulla voi hetkeksi hiljentyä valmiiden rukouksien 
äärellä. Rasioista voi valita omaan aiheeseen sopivan kiven 
ja pudottaa sen yhteiseen astiaan. Kaikki rukousaiheet tuo-
daan lopuksi alttarille siunattavaksi. Toivomme, että Juma-
lan tahto tapahtuisi meidän keskuudessamme, koko maail-
massa ja erityisesti Ukrainassa, sanoi Koivukangas.

Naistenpäivän suosio on kestänyt liki kolmekymmentä vuotta. Päivän aikana tapaa tututtuja 
ja uusia ystävyyksiä syntyy helposti. 

sessa ovat olleet mukana 
seurakunnan kaikki työalat, 
kertoi diakoni Helena Koi-
vukangas.

Naisten sanoja 
ihanasta päivästä
- Tänne on aina kiva tulla. 
Olemme kokoontuneet yli 20 
vuotta. Samoja tuttuja ihmi-
siä näkee ja uusiakin on tul-
lut mukaan. Puheensorinaa 
on runsaasti, sanoi Ulla Kak-
ko. 

- Ihan mahtavaa on olla 
täällä nyt, kun on pitänyt olla 
niin kauan yksin eikä ole saa-
nut kokoontua. Täällä näkee 
tuttavia, saa jutella, piristyy! 
Minulle tämä päivä tuo rau-
haa ja luottamusta tulevai-
suuteen. Toivon, että tämä 
yksinäisyys pikkuhiljaa lie-
ventyisi, sanoi Asta Pirinen.

- Tosi mukava on taas ko-
koontua. Aina näitä naisten-
päiviä odottaa. Laulut ja vir-
ret ovat olleet koskettavia. 
Someron konsertti oli aivan 
huippu ja ihmiset myös, sa-
noi Terttu Manninen.

- Kyllä on ollut aivan mah-
tava päivän anti tähän saak-
ka. Olen osallistunut Nais-
tenpäiviin useamman kerran. 
Erään kerran oli vieraileva-
na puhujana Anne Pohta-
mo-Hietanen. Ohjelman mo-
nipuolisuus saa mielen irti 
arjesta. Someron konserttia 
odotan jännittyneenä. Se on 
kuin piste iin päälle. Serkku-
tytön kanssa tultiin yhdessä. 
Haluaisin sanoa suuret kii-
tokset järjestäjille, kun saivat 
aikaan näin ihanat Naisten-
päivät, iloitsi Orvokki Pah-
kala. 

Ape Nieminen

Löytyykö kylästäsi kunnostusta kaipaava vesistökohde? 

Tule suunnittelemaan
vesistökunnostuksia!
ke 11.5. klo 17-20, Pudasjärven kaupungintalo, Varsitie 7

• opit miten kunnostushankkeen saa liikkeelle
• saat neuvoja oman kunnostuskohteen edistämiseen

Järjestäjät: ProAgria Oulu, VENE-hanke ja Pudasjärven 
kaupunki  
Lisätietoa: proagriaoulu.fi/koulutukset-ja-tapahtumat, 
maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi, 040 566 7924

TERVETULOA
VESIENHOITO-
ILTAAN!
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Kesällä 2020 avattu Iso-Syö-
te Bike Park kehittyy kovaa 
vauhtia, ja tulevalla kesä-
kaudella Iso-Syötteellä pa-
nostetaankin uuteen pyörä-
reittiin, jota toteuttamassa 
mukana on Bikepark-raken-
tamiseen erikoistunut yri-
tys, Trail It Oy. Viime kesänä 
Iso-Syötteen hissipyöräily-
reitistö koostui 11:sta vai-
keusasteeltaan ja tyyliltään 
poikkeavasta radasta ja lisää 
reittejä on tulossa. Viimeisen 
kahden kesän toiminnan pe-
rusteella kysyntää on ollut 
erityisesti helpoista ja keski-
vaikeista reiteistä. Asiakkai-
den toiveisiin vastataankin 
nyt uuden reitin rakentami-
sen myötä. Isoflow-reitin ra-
kentaminen alkaa kesäkuun 
alussa ja kestää arviolta kol-
mesta viiteen viikkoa. Iso-
Syöte Bike Park avataan ju-
hannusperjantaina 24.6.

-Kesän asiakaspalauttei-
den ja reittien käytön perus-
teella tasoltaan sini-punai-
selle Bike Park -reitille on 
ollut selkeästi kysyntää. Iso-
Syötteen reitit on suunnitel-
tu kaiken tasoisille pyöräili-
jöille ja ideana niissä onkin, 
että lajin pariin pääsisi hel-
posti mukaan ilman suu-
rempaa teknistä osaamis-
ta. Uusi reitti tulee olemaan 
vaikeusasteeltaan helpoh-
ko, joten se on hyvä lisä tä-
mänhetkiseen reitistöömme, 

kommentoi Bike Parkin toi-
minnasta vastaava Mikko 
Terentjeff. 

Uuden pyöräreitin ra-
kentaminen vaatii satsauk-
sia koko Iso-Syöte Bike Par-
kin reitistösuunnittelulta. 

-Jo viime vuodesta tut-
tujen reittien ”Ykköne” ylä-
osaa sekä ”Musta enduro” 
alaosaa linjataan hieman 
uusiksi, jotta kaikkia kolmea 
reittiä voidaan ajaa turvalli-
sesti ja sujuvasti yhtä aikaa 
ilman suurempia risteyksiä, 
kommentoi Terentjeff. 

Monipuolisuus 
tekee reitistä  
erityisen 
Trail It:in kanssa yhteistyös-
sä rakennettava ”Isoflow”-

Hissipyöräily on kasvattanut suosiotaan viime vuosina, ja la-
jin pariin hakeutuu yhä useampi pyöräilyn vasta-alkaja.

Iso-Syöte Bike Parkiin uusi monipuolinen 
reitti yhteistyössä Trail It Oy:n kanssa

Uusi ”Isoflow”-reitti sijoittuu talvisin Iso-Syöte Snow Parkina toimivan rinteen alueelle.

pyöräreitti on moderni ja 
monipuolinen, pinnoitet-
tu flow/freeride-reitti, jossa 
on mukavia mutkia ja hy-
vin muotoiltuja hyppyreitä, 
joista pyöräilijä voi valita 
mielensä mukaan. Vaihte-
levan maaston ja hyppy-
reiden lisäksi reitistä mo-
nipuolisen tekee se, että se 
sopii lähes kaikille harrasta-
jille, aina aloittelijoista lähti-
en, ja mukautuu pyöräilijän 
taitotason mukaan. Vaike-
usaste muuttuu käyttäjän 
taitotason karttuessa, sil-
lä reitin mitoitus ja muotoi-
lu mahdollistavat luovan ja 
monipuolisen reitin käytön. 

-Kovemmastakin vauh-
dista nauttivat kuskit löytä-
vät ajolinjavalinnoillaan rei-

tin muodoista haastetta ja 
lennokkuutta. Isoflow-reit-
ti tulee sisältämään erilaisia 
hyppyreitä, reilun kokoisia 
tuplaamisen mahdollistavia 
muotoja, kiihdyttämiseen ja 
keventämiseen sopivia koh-
tia sekä erinomaisen tuen 
tarjoavia mutkia, joissa pää-
see koettelemaan G-voi-
mien sietokykyä, kuvailee 
Trail it Oy:n Riku Laakso 
tulevaa reittiä.

Hissipyöräily on kasvat-
tanut suosiotaan viime vuo-
sina, ja lajin pariin hakeu-
tuu yhä useampi pyöräilyn 
vasta-alkaja 

Trail It Oy  
kumppaniksi  
ammattimaisuu-
della
Iso-Syöte Bike Parkin uusi 
reitti toteutetaan yhteistyössä 
Bikepark- ja liikuntapaikka-
rakentamiseen erikoistuneen 
yrityksen, Trail It Oy:n kans-
sa. Trail It on tunnettu toimi-
ja pyöräilijöiden keskuudes-
sa, ja yrityksellä on useiden 
vuosien kokemus ja erityis-
osaaminen hissipyöräreit-
tien suunnittelusta ja raken-
tamisesta. Ammattimaisuus 
vakuutti myös Hiihtokeskus 

Iso-Syötteen operatiivisen 
johtajan Mikko Terentjeffin: 

-Trail It valikoitui reitin 
tekijäksi heidän ammattitai-
tonsa ja monipuolisen reit-
tiosaamisen vuoksi. Lisäksi 
vankka kokemus rakennus-
puolelta vaikutti valintaan, 
sillä reitistä halutaan mah-
dollisimman säätä ja kulutus-
ta kestävä. Reitin pinnoite, 
materiaalivalinnat sekä vesi-
en ohjaus mahdollistavat sen 
käytön myös kesäsateiden yl-
lättäessä. 

Hiihtokeskus Iso-Syöte 
tiedotus 

Keskustan vuosikokouksen kuulumisia
Keskustan Pudasjärven kun-
nallisjärjestön vuosikokous 
pidettiin 27.4. valtuustosa-
lissa. Ajankohtaisena teema-
na oli Suomen ruoka- ja ener-
giaomavaraisuus, josta alusti 
etäyhteydellä maa- ja metsä-
talousvaliokunnan puheen-
johtaja Anne Kalmari. Oma-
varaisuus todettiin hyvin 
tärkeäksi ja tavoiteltavak-
si asiaksi Suomen huolto-
varmuuden kannalta. Vuo-
sikokous antoi tästä aiheesta 
kannanoton.

Vuosikokouksessa kes-
kusteltiin hienosti menneis-
tä aluevaaleista, syksyllä 

tulossa olevista seurakunta-
vaaleista ja vuoden päästä 
keväällä edessä olevista edus-
kuntavaaleista. Todettiin, 
että eduskuntavaaleja var-
ten Pudasjärveltä on Keskus-
tan Pohjois-Pohjanmaan pii-
rin jäsenvaaliin esitetty kaksi 
ehdokasta: Olga Oinas-Panu-
ma ja Anni-Inkeri Törmänen. 
Keskustan jäsenet päättävät 
jäsenvaalissa syyskuussa ket-
kä 15 eduskuntavaaliehdo-
kasta asetetaan ehdolle Poh-
jois-Pohjanmaalta.

Pohjois-Pohjanmaan pii-
rin vuosikokous pidetään 
tänä keväänä Pudasjärven 

Hirsikampuksella 21.5. Koko-
ukseen osallistuu myös Kes-
kustan puheenjohtaja, val-
tionvarainministeri Annika 
Saarikko. Toivotaan kokouk-
seen runsasta osallistumista.

Keskustan puoluekokous 
pidetään 10.-12.6. Lappeen-
rannassa. Sinne on lähdös-
sä paljon myös Pudasjärveltä 
yhteisistä asioista kiinnostu-
neita. Yhteiskuljetukset ovat 
suunnitelmissa.

Pudasjärven Keskusta, 
kuva Ape Nieminen

Keskustaväki muisti onnittelulauluin ja taputuksin Mervi ja Seppo Sammelvuota. He olivat ol-
leet 48 vuotta naimisissa.

Keskustan Pudasjärven kun-
nallisjärjestö pitää julkilau-
sumassaan tärkeänä, että 
Suomi vahvistaa huoltovar-
muuttaan näinä aikoina, jol-
loin Euroopan rauhantila on 
rikottu. Suomen omavarai-
suutta ruoan ja energian suh-
teen on parannettava. Maata-
louden kannattavuutta tulee 
kaikin toimin vahvistaa, että 
nykyisten viljelijöiden elin-
keinon harjoittamisen mah-
dollisuudet turvataan. 

Tuottajahinnat ovat edel-
leen alhaiset. Polttoaineiden, 
lannoitteiden ja kasvinsuo-
jeluaineiden hintojen nous-
tessa tai saatavuuden heike-
tessä maatalous on joutunut 
vaikeaan tilanteeseen. Ruo-
kaketjun hinnanmuodostuk-
seen onkin kiinnitettävä nyt 
erityinen huomio. Kaupan 
ja teollisuuden välisiä sopi-
muksia onkin jo avattu, jotta 
katteesta aiempaa suurempi 
osa päätyisi viljelijälle. ¨

Osuuskuntapohjaisilla 
raaka-aineita jalostavilla yh-
tiöillä on myös tarvetta pala-
ta alkuperäisen toimintaide-
ansa ääreen; osuuskunniksi 
järjestäytyneiden viljelijöi-
den yhteisiksi jalostuslaitok-
siksi. Raaka-aineen ostohin-
nan alas painaminen ei ole 
yhtiön omistajien etu eikä 
kotimaista ruokaa syövien-
kään etu pitkällä tähtäimellä. 

Nykyinen maailmanti-
lanne nopeuttaa Eurooppaa 

irrottautumaan fossiilisis-
ta energialähteistä. Siinä on 
hyvätkin puolensa. Muutos-
vaihe on käsillä Suomessa-
kin, vaikkemme maiden vä-
lisessä vertailussa olekaan 
hankalimmassa tilanteessa. 
Maatalouteen on jo luvat-
tu energiaveron lisäpalau-
tus, joka tulee todella tarpee-
seen. Kuljetusyrittäjät ovat 
myös riippuvaisia pitkäl-
ti fossiilisista energialähteis-
tä ja niiden saatavuudesta ja 

hinnoista. Kevyemmin vero-
tetun ammattidieselin ja bio-
kaasun käyttöä tulisi edistää. 

Metsähakkeen käyttö-
määrät ovat viime vuosi-
na kasvaneet, samoin met-
sähakkeen tuonti. Vuonna 
2020 Suomessa käytetystä 
metsähakkeesta tuotiin 24 
prosenttia samaan aikaan, 
kun omissa metsissämme 
on mittavassa määrin räs-
tissä nuoren metsän hoitoa 
ja harvennushakkuita. Koti-

maisen metsähakkeen kor-
juukaluston kehittämiseen 
ja hakkeen saatavuuteen on 
kiinnitettävä huomiota ja 
luotava sopivat kannusti-
met, jotta tämä kotimainen 
uusiutuva energiamuoto 
saadaan jo lähitulevaisuu-
dessa hyödynnetyksi ja käy-
tetyksi tuontiraaka-aineen 
sijaan. Samalla saadaan met-
sät pidettyä nykyistä parem-
massa kasvukunnossa.

Katse Suomen omavaraisuuteen
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Jongunkylälle pääsee seitsemää eri reittiä
Jongun alueen Kyläyhdistys 
ry:n kylätalolle, Paukkerin-
harjun entiselle kyläkoulul-
le, oli kokoontunut 7.4. ky-
läiltaan 13 aikuista ja 6 lasta. 
Paulamyrskyn jäljet puhutti-
vat kyläläisiä heti alkuun. Jol-
kivarren maisemia hallitsi-
vat komeat hirsirakennukset 
ja kaatuneiden puiden juura-
kot. Menee oma aikansa, että 
maisemat saadaan korjattua. 
Kylällä on ollut Pudasjärven 
ensimmäinen pappila, mut-
ta se poistettiin käytöstä, kun 
kirkkomatka oli pitkä ja työ-
läs kulkea. Vesireitti toimi 
kulkureittinä sulan aikana ja 
muutoin kuljettiin jokivarren 
polkuja pitkin. Jongun kylä-
alueella on pitäjän suurimmat 
vesialueet ja sinne pääsee pe-
räti seitsemän reitin kautta.

Matkailun yrityskehittä-
jä Jukka Koutaniemi toivot-
ti kaikki tervetulleeksi kyläil-
taan. 

-Kylien kehittäminen on 
meidän kuntastrategian kär-
keä ”Pudasjärvi on kylien-
sä kaupunki.” Tässä on syy, 
miksi kierrämme kyliä. Ky-
lillä olevia asioita viedään 
eteenpäin kaupungin ja Pu-
dasjärven Kehitys Oy:n kans-
sa. Olemme kiinnostuneita, 
millaisia toiveita teillä on niin 
yrityksissä, kuin yhdistyksis-
säkin, totesi Koutaniemi.

Syötteen matkailualue kat-
taa koko Pudasjärven alueen. 
Kylät ovat tärkeä osa paikal-

lista kulttuuria, matkailijat 
ovat kiinnostuneita alueen 
palveluista. Oulu2026 kult-
tuuripääkaupunkihanke tu-
lee nostamaan kylien elämää 
entistä vahvemmin, mm. jo-
kireitit, hirsirakentaminen ja 
tervanpoltto on kirjoitettu oh-
jelmaan jo aiemmin. Ruoka-
aiheisiin teemoihin pääsee hy-
vin mukaan Arctic Food Lab 
–toiminnan kautta.

Pudasjärven kyliä yhdis-
täviä tapahtumia on tulossa. 
Kelosyötteen Peikkopolulle 
saadaan kaikki kiinnostuneet 
kylät 3.9. Jongun kylältä mu-
kaan tulevat lapset, jotka teke-
vät peikkojaan kesän aikana.

Perunamuusi  
mustikkasopalla
Kaupunki on julistanut neu-
lekilpailun, kyliltä toivotaan 
omia ideoita. Tuote voi olla 
mikä tahansa neulomalla teh-
ty tuote. Jokaiselta kylältä ke-
rätään myös perinnereseptejä, 
mitkä ovat teidän kylälle eri-
tyisiä? Jongulla on ollut oma 
leipäjuusto ja metsistä sekä 
maalta saadut herkut. Pan-
nukakku on myös suosittu, 
lisäksi ohrarieska, lauantai-
ruokana kylällä on peruna-
muusi mustikkasopalla. Kah-
vin kanssa saatettiin syödä 
suolamuikkuja. Omaleimai-
sinta ovat leipämaito, pottu-
maito ja naurisvelli ja tokora, 
joka oli kuivista pullista tehtyä 

maitokeittoa kahvilla höystet-
tynä. Maitovelliin saatettiin 
laittaa myös kuivattuja pikku-
kaloja ja kiiskejä. Oulu2026 ja 
ArcticFood Lab kokoaa kylil-
tä paikallisia herkkuja. Paikal-
lisia herkkuja kysytään myös 
Pudasjärven ruokapalveluis-
sa, yhteydenottoja voi laittaa 
suoraan Heidi Timoselle. Esi-
merkiksi tuoreelle leivälle on 
runsaasti kysyntää.  

Jongun kylällä kiinnostai-
si järjestää Jongun ympäri-
ajo, sorateitä pitkin pyörällä 
ja koko matka olisi 70 kilo-
metriä. Kosken yläpuolella on 
Yläkitusen laavu, alapuolel-
la Alakitusen kota. Järvellä on 
laavu Karvosenrannassa. Ve-
sistöaiheisia tapahtuma-aja-
tuksia on aikaisemmin järjes-
tetty erilaisia. On myös vanha 
lossiranta. Myös kirkkove-
neellä soutaminen kiinnostai-
si ja siinä järjestämisessä voisi 
olla apuna esimerkiksi Elävä 
Iijoki ry.

Yhteisövaliokunnan jäsen 
Sointu Veivo on kiertänyt ky-
liä valiokunnan valtuuttama-
na. Kylät ovat Pudasjärven 
voimavara ja haluamme kuul-
la mitkä asiat ovat nyt tärkeitä 
ja mitä on aikaisemmin tehty 
hyvin. Asumisasioita on sel-
vitetty. Tiedämme, että yksin 
asuvia henkilöitä on enem-
mäkseen kylillä. Talojen ikä 
on jo reilusti 50 vuotta, kor-
jaustarpeita löytyy paljon. 
Pudasjärvellä on nyt mah-

Jongun kylätalolle oli kokoontunut kyläiltaan noin 20 henkilöä.

dollisuus miettiä uusia asu-
mismuotoja. Millainen kylillä 
asuminen kiinnostaa tulevai-
suudessa?

Aktiivista liikuntaa kaiva-
taan, koska liikkuminen pi-
tää mielen virkeänä. Fyysinen 
rasitus tekee hyvää. Työllistä-
mistoiminta on isossa roolissa 
kylien kehittämisessä. Työtä 
riittää, jos meille vain saadaan 
osaavia tekijöitä. Pudasjär-
ven kaupunki voisi olla pilot-
tikuntana liikunnan ja työllis-
tämisen mallintajana. 

Puintipäivät kylän 
erikoisuutena
Hankkeilla voidaan tehdä 
paljon arvokkaita asioita mo-
nenlaisiin tarpeisiin. Pudas-
järven Kehitys Oy on mukana 
Kainuun ja Koillismaan Ka-
laleaderissä. Tavoitteena on 
edistää sinistä biotaloutta, jo-
hon kuuluvat aiheet kalastuk-

sesta, ravustuksesta ja vesien 
kestävästä käytöstä alkaen. 
Heidän kautta voidaan saa-
da tarvittavia tilaisuuksia ja 
avustuksia yritystoimintaan. 

Jongunkylän omia tapah-
tumia ovat olleet puintipäi-
vät, pilkkikisat ja vetouiste-
lukisat. Reittejä löytyy myös, 
mutta ne vaativat merkintö-
jä. Vesireittien osalta Iijoen 
Lumo -hanke käynnistyy ke-
sällä 2022. Kaikki kiinnostu-
neet voivat saada pysähdys-
paikat ja palvelut mukaan 
digitaaliseen palvelukarttaan. 
Jonkulaiset ovat erittäin ah-
keria tekemään tapahtumia, 
mutta korona-aika on muut-
tanut ihmisten käyttäytymis-
tä. Kaikissa tilaisuuksissa al-
kaa olla samat toimijat, joten 
uusia kylätoimijoita kaiva-
taan kipeästi. Teiden auraus 
on ollut kylällä haasteena, sa-
moin pihojen auraaminen lu-
mesta. Yksityisteiden osalta 

pitää järjestäytyä tiekuntiin, 
jotta korjaus- ja hoitorahoitus-
ta voidaan hakea ja saada. Li-
sätietoa löytyy Suomen Tie-
yhdistys ry:n kotisivuilta sekä 
tienhoito.fi nettisivuilta.

Tapahtumia saadaan hy-
vin esille digitaalisten kanavi-
en kautta. Digitaitoja saadaan 
lisättyä keskittymällä itselle 
kiinnostavien aiheiden kaut-
ta. Kyliltä kannattaa tulla mu-
kaan ja nostaa puintipäivät ja 
kylän palvelut esille. KOHO-
TA-hankkeessa järjestetään 
koulutuksia eli lisäoppia saa, 
kun vain tulee mukaan. Mak-
suttomat digitilaisuudet ovat 
iltaisin, osallistua voi myös 
netin kautta. Lisätietoja voi 
kysellä Leo Siiralta ja Auvo 
Turpeiselta. 

Kiitokset Jonkulaisille mu-
kavasta kyläillasta – Pudas-
järven kyläkierroksen väki 
(Riikka, Sointu, Sinikka, Juk-
ka, Auvo ja Leo)

Äänestäisin Naton puolesta
Kantani Natoon liittymi-
seen ajatukseni on, että tu-
lisimme olemaan silloin 
turvatulla maanperällä.

Meillä maanpuolustus 
on hyvä, mutta vielä pa-
remmin, kun olemme tule-
vaisuudessa Natossa.

Elämme nyt hyvin tur-
vatonta aikakautta, jos-
sa tarvitsemme pienessä 
valtiossamme turvaksem-
me Natoa, jottei kävisi ku-
ten Ukrainalle. Tiedän, että 
moni myös vastustaa liitty-
mistä, mutta maailman ti-
lanne on nyt todella paha, 
ja yhdessä puolustamalla 
maatamme saamme turvan 

ja selustaamme suojaa.
Olen ollut monia vuosia 

sitten Natoa vastaan, mut-
ta maailma muuttuu sekä 
mielipiteetkin.

Rohkenen tuonkin mie-
lipiteen muutokseni jul-
kisesti kertoa. Takarai-
vossani on ollut, nyt jo 
edesmenneeni Sotaveteraa-
ni Isäni sanat ”älkää ärsyt-
täkö Isoveljeä” tarkoittaen 
sanoillaan Itänaapurimaa-
ta. Sanat vaikutti pitkään, 
monessa mielessä, Nato 
kantaankin.

Maailman tilanne on 
muuttunut, ja meidän täy-
tyy pystyä näkemään 

maailman tilanteet ja tur-
vallisuuskin pitkällä täh-
täimellä, laajakatseisesti. 
Mielestäni Natoon liittymi-
nen olisi pitänyt tehdä yhtä 
aikaa Norjan kanssa, mut-
ta koskaan ei ole liian myö-
häistä. 

Liittymisen aika on nyt 
ja kyllä, äänestäisin Naton 
puolesta.

Pidetään toisistamme 
huolta. Näin Natokin te-
kee.

Kaisu 
Heikkinen

Valuvika
Sanovat, loit kuvaksesi minut,
luoja – henki jumalainen.
Siis oletko sinä minä, vai minä sinä?
Siksi joskus kuin rukoillen puoleesi puhun.
Sinä sen tiennet, että pyysinkö
liian paljon, vai liian vähän.
Itken ja nauran ahjosi kuumuudessa,
varteni voima taipuu moukaris raskaan alla.
Sysikö syyllinen vai yksin seppä?
Mutta rohkenen yhä vain puhua ja pyydän,
kuuroksikin luoja sinua syytän.
Osani onko ahjossasi pelkkä hiili olla?
Vain hetken tuskaa hehkua
ja hiukkaseksi maahan tulla.

Mietteiden tulos on tuntoni soima,
taipuu vaipuu, ehtyy varteni voima.           
Polttaa tuntoani ajatusten ahjo.
Ei lopu velka elämän vekselin,
se aina lankee maksuun.
Mua ennen eläneitten esi-isäin töistä.
Ja maksaa sitä pitäis jaksaa
ja kasvaa itse ihmisenä kypsemmäksi.
Mutta luoja, tehtävä nyt mahdoton on mulla.
Tekemääsi paremmaksi kuvaksi en voi tulla.

Eero 
Räisänen
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Kiovalaisen avustusjärjestön 
(Global Christian Support 
www.gcshelp.org) päällikkö 
Yaroslav Malko on perus-
tanut järjestön lastenkotia 
ja seurakuntasalia mm. Pu-
dasjärven ja Posion metsistä 
vuosina 2007-2010 hankituil-
la marjarahoilla. Sittemmin 
hän on ehtinyt kouluttaa 
Ukrainassa poliiseja ja pas-
toreja auttamaan sotilaiden 
ja poliisien henkistä huolto-
ja ja jaksamista. Nyt työ pun-
nitaan toden teolla. Rukous 
on osa elämää kaikessa mitä 
Ukrainan kristityt tekevät, 
heidän verkostoonsa kuulu-
vat mm. Seuraavat kaupun-
git ja työmuodot:

Poltavan alueen Ljubnyn 
kaupungissa pastori Volod-
ja vietti vielä alkuvuodes-

ta ortodoksisen kalenterin 
mukaista joulunaikaa. Nyt 
hänen joukkonsa ovat va-
rustaneet kaupungin sisään-
tuloväyliä hiekkasäkein, 
majoittavat kirkon lattial-
la rintamalle meneviä, aut-
tavat pakoon lähteviä sivii-
lejä. Kaikki rukoilevat että 
rintama Sumyn ja Harko-
van kohdalla kestää, sillä 
koko Ukraina ei voi lähteä 
evakkomatkalle. Suuri huo-
li miehityksen pelon ohella 
on se, kuinka elintarpeet tu-
levat riittämään ensi kesän 
jälkeen.

Kiovan luterilaisen seu-
rakunnan pastori Igor Sh-
emigon joutui 26.2. 2022 
pakkamaan seurakun-
nan majoittamat koditto-
mat miehet kulkuneuvoihin. 

Asuntola siirrettiin Ivano-
Fankivskin kaupunkiin Län-
si-Ukrainaan pomminen ja 
ohjusten alta. Igorin seura-
kunnan toinen asuntola Ar-
mon talo Andreevkan kau-
pungissa on tuhoutunut 
täysin, asukkaat olivat on-
neksi jo evakkomatkalla. 
Pääsiäispalvelus on pidetty 
Kiovassa ’normaalisti’, mut-
ta paine pommitusten kes-
kellä kasvaa jatkuvasti.

Vinnitsan pastori Ale-
xander Perfenuk raken-
si vielä helmikuussa 2022 
kirkkoa. Tarkoitus oli teh-
dä suuri pyhättö seurakun-
talaisille, asuntola koditto-
mille ja avustuskeskus. Nyt 
hän ruokkii päivittäin sa-
toja pakolaisia, jakaa avus-
tustarvikkeita ilman kirk-

korakennusta ja rukoilee. 
Seurakunta on täynnä nuo-
ria ihmisiä ja auttaa radi-
kaalisti kaupungin ja alueen 
kodittomia. Sota on monin-
kertaistanut nämä haasteet.

Odessan pastori Feo-
dor Gerasimov on koditto-
mien auttamisen pioneeri. 
Hän sanoo kuntoutusasun-
toloiden kautta palanneen n. 
1500 ihmistä kadulta takai-
sin normaaliin elämään vii-
meisen kymmenen vuoden 
aikana. Nyt normaalia elä-
mää ei enää ole. Seurakun-
nat ovat rukoilleet myrs-
kyä Mustanmeren aalloille, 
etteivät maihinnousualuk-
set pääsisi rantautumaan. 
Nämä rukoukset ja Odessan 
vartijat ovat pitäneet alueen 
vielä ukrainalaisten hallus-

sa. Seurakunnan pastorit jat-
kavat työtä: nyt ruokitaan 
muita kaupungin vähäva-
raisia, ajetaan ruoka-avus-
tuksia Harkovaa myöten

Odessa on Ukrainan yksi 
kulttuurin keskuksia, varsi-
nainen kansojen sulatusuu-
ni. Odessan säilyminen on 
tärkeää maan meriyhteyk-
sien kannalta. Tuhannet vil-
jatonnit laivataan maailmal-
le Odessan satamasta. Mitä 
tulevaisuus tuo – sitä ei tie-
dä kukaan. Lähi-Idän ja osin 
Euroopankin viljan ja ruo-
an hinta riippuu paljolti sii-
tä, miten Ukrainan sato saa 
kasvaa ja voidaanko sitä kul-
jettaa meriteitä pitkin.

Pyhän Maan Kristityt ry 
on kainuulainen avustusjär-
jestö, joka on jo kuuden vuo-

den ajan lähettänyt apua yl-
lämainittujen kaupunkien 
avustuskohteisiin. Nyt sota-
aikana apusi on korvaamat-
toman tärkeää ja ajankoh-
taista. Ukrainan arjessa yksi 
meidän euro tuo apua vä-
hintään meidän hintatason 
kolmen euron edestä. Voisit-
ko olla mukana avustustyös-
sä? Näillä varoilla autetaan 
sota-aikana neljän kaupun-
gin seurakuntia ruokajake-
lussa ja pakolaisten auttami-
sessa.

Timo Suutari, sihteeri, 
Pyhän Maan Kristityt ry
(Pudasjärven seurakunta-

pastori 2002-2003)

Ukrainan elämän todellisuus

Kiovan halkaisee Dnjepr-joki.

Slovjanskin rikkiammuttu psykiatrinen sairaala.Kodittomia Odessan lämmittelyteltassa.

Kaksi Kuhmosta vietyä Ambulanssia Odessan työssä.

Kiovan luterilaisen seurakunnan jalkojen pesu.

Hirsikampuksen apulaisrehtorin virka haettavaksi 
Pudasjärven kaupungin-
hallitus julisti 26.54. ko-
kouksessaan Hirsikam-
puksen apulaisrehtorin 
viran haettavaksi vakinais-
ta täyttämistä varten elo-
kuun alusta lukien. Apu-
laisrehtorin virka on tullut 
avoimeksi vuoden vaih-
teessa. Virkaa on tämän 
jälkeen hoidettu väliaikai-
sin järjestelyin. Tämänhet-
kisen käsityksen mukaan 
avoimen apulaisrehtorin 

viran täyttäminen vakitui-
sesti on Hirsikampuksen 
toiminnan kannalta hyvin 
tärkeää. 

Kiinteistöjen 
vuokrasopimuksia
Kaupungin tilapalvelut 
on valmistellut sekä päi-
vittänyt kiinteistöjen ti-
lavuokrasopimukset Ou-
lunkaaren kuntayhtymän 
ja Pudasjärven kaupun-

gin välille. Kyseisen vuok-
rasopimuksen avaaminen 
ja päivittäminen on käy-
nyt ajankohtaiseksi uusi-
en tilajärjestelyiden vuok-
si. Oulunkaaren toiminnat 
on keskitetty terveys- sekä 
sosiaalipalveluiden osal-
ta uusiin Pirtin tiloihin. 
Oulunkaaren vuokrasopi-
musten päivitys on liitok-
sissa myös tulevan Hyvin-
vointialueen järjestelyihin. 
Kuntien sote- toimitiloista 

sairaanhoitopiirien, erityis-
huoltopiirien ja kolmansi-
en tahojen kanssa tekemät 
vuokrasopimukset siirty-
vät lähtökohtaisesti sellai-
senaan. Kuntien ja niin sa-
nottujen vapaaehtoisten 
kuntayhtymien väliset so-
pimukset ovat myös siirty-
viä sopimuksia, jotka siir-
tyisivät nykyisillä ehdoilla 
kuntien ja hyvinvointialu-
eiden välisiksi sopimuk-
siksi. 

Talousarvion 
toteuma tammi-
maaliskuu
Talousarvion toteumasta on 
laadittu talouden osavuosi-
katsaus ajalta tammi-maa-
liskuulta. Verotulot ovat 
kertyneet talousarviota pa-
remmin noin 1,3 miljoo-
naa euroa. Kuntaliiton vii-
meisimmän veroennusteen 
4/2022 mukaan verotu-
lot tulevat kertymään noin 

0,8 miljoonaa euroa ennus-
tettua paremmin. Valtion-
osuudet ovat kertyneet ta-
lousarvion mukaisesti. 
Kuultuaan talousarvion to-
teuman tammi-maaliskuul-
ta hallitus päätti saattaa asi-
an valtuustolle tiedoksi ja 
tähdentää toiminta-aluei-
den vastuuta talousarvion 
pitävyydestä.

PUDASjärveläinen -lehti
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Jatkuva haku  
ja haku työvoima- 
koulutukseen  
päättyvät 12.5.2022

Opiskele itsellesi tutkinto tai kehitä  
ammatillista osaamistasi Pudasjärvellä.

Merkonomi
Liiketoiminnan perustutkinto 
• asiakaspalvelun ja myynnin osaamispolku
 

Sahaprosessinhoitaja
Puuteollisuuden perustutkinto
 

Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
 

Puuteollisuuden ammattitutkinto
 

Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja 
oppimisen edistäminen, 40 osp
Tutkinnon osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta

TUVA
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 
• jatkuva haku alkaa 16.6.2022
 
Katso työvoimakoulutukset TE-palveluiden sivuilta.

Hae koulutuksiin osao.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja: Anna Kuosmanen, p. 050 598 8068,
anna.kuosmanen@osao.fi

OSAO Ovi -hakijapalvelu ohjaa ja neuvoo,
p. 040 826 6060, osao.fi/ovi

www.osao.fi/pudasjarvi

osao.fi

IRTAIMISTOMYYNTI • ti 17.5.2022 klo 12–14
Myydään muuton vuoksi tarpeettomaksi jäänyttä  
irtaimistoa ja käyttötavaroita. Vain käteismaksu.
OSAO Pudasjärven yksikkö, Ranuantie 249 C

Metsänhoitoyhdistys Koil-
lismaa ry vaalein valittu 
valtuuston kokous pidettiin 
torstaina 28.4. Taivalkoskel-
la. Kokouksen puheenjoh-
tajana toimi valtuuston pu-
heenjohtaja Veli Määttä. 

Merkittävintä vuoden 
2021 toiminnassa oli il-
lansuussa 22.6. 2021 Koil-
lismaankin eteläosan yli 
pahaa aineellista tuhoa ai-
heuttanut Paula-myrsky. 
Noin kuuden kuukauden 
aikana toimijat korjasivat 
metsäteollisuuden ja PKsa-
hojen sekä energiateollisuu-
den tarpeisiin noin 1,8 mil-
joonaa kuutiometriä puuta 
myrskyalueilta. Vertailun 
vuoksi paljon puhuttujen 
Osaran aukeilta hakattiin 
noin 1,2 miljoonaa kuutiota, 
mutta aikaa meni noin 15 
vuotta. Metsätalouden kor-
juukehitys on siis ollut hui-
maa viimeisen 15 vuoden 
aikana.

Kokouksessa valtuusto 
hyväksyi toimintavuoden 
2021 toiminnan ja talouden-
hoidon sekä myönnettiin 
tili- ja vastuuvapaus tilivel-
vollisille. Toiminnallinen 
tulos oli odotusten mukai-
nen ja taloudellinen tulos 
positiivinen. Liiketoimin-
nan liikevaihto oli vuonna 
2021 yli viisi miljoonaa eu-

Mhy Koillismaan standartit ottivat vastaan Ulla Parviainen, Esa Pihlaja, Jouko Nissinen ja Heik-
ki Lehtiniemi. Kuvasta puuttuvat Rainer Määttä ja Pertti Nissi. Luovuttajana oli valtuuskunnan 
puheenjohtaja Veli Määttä (oikealla) ja vasemmalla Mhy Koillismaan johtaja Antti Härkönen.

Metsänhoitoyhdistys 
Koillismaan valtuuston kokous

roa. 
Metsänhoitoyhdistys 

Koillismaa ry:n standar-
dit myönnettiin hallintoeli-
missä toimiville henkilöille 
Ulla Parviainen, Esa Pih-
laja, Jouko Nissinen, Pert-
ti Nissi, Rainer Määttä sekä 
Heikki Lehtiniemi.

Metsänhoitoyhdistys 
Koillismaan toimialueeseen 
kuuluvat Posion, Taivalkos-
ken kunnat, Iin kunnan Kui-
vaniemen ja Oijärven kylät 
sekä Pudasjärven ja Kuu-

samon kaupungit. Jäseniä 
mhy:llä on vajaa 7000 maa- 
ja metsätalouden harjoit-
tajaa. Metsähoitoyhdistys 
on jäsenenä Maa- ja metsä-
taloustuottajain keskuslii-
tossa (MTK). Keskusliitto 
huolehtii maa- ja valtakun-
nallisesta sekä EU-edunval-
vontatyöstä. Yhdistyksen 
toimintaa kuluu ainoana 
toimijana metsänomistajien 
paikallinen edunvalvonta 
sekä sitä tukeva metsäpal-
veluliiketoiminta.  Fyysi-

siä toimistoja on viisi kap-
paletta ja toimihenkilöitä 26 
henkilöä. Palvelutarjontaan 
kuuluvat kaikki metsään ja 
puunkäyttöön sekä metsä-
omaisuuden hallintaan tar-
vittavat ammattipalvelut. 
Mhy:llä on urakointisopi-
mussuhteisia hakkuu- ja 
maanmuokkauskone- sekä 
metsuriyrittäjiä sekä työ-
suhteisia metsureita. 

Antti Härkönen

Kahvi ja kakku houkuttivat 
piipahtamaan Pirttiin
Vapun aatonaattona 29.4. to-
teutui innolla odotettu Pirtin 
avajaiskahvitilaisuus. Aamu-
yhdeksän aikaan Pirttiin al-
koi saapua mukavana virta-
na kuntalaisia tutustumaan 
taloon ja sen tarjoamiin pal-
veluihin. Yhteisövaliokun-
nan varapuheenjohtajana 
minulla oli upea tilaisuus toi-
mia asiakaspalvelutehtävis-
sä sekä esitellä suuren talon 
toimintoja yhdessä projekti-
koordinaattori Kaija Kuirin 
kanssa. Kurkisalin yläosas-
sa vieraat saivat nauttia talon 
keittiöhenkilökunnan ja Sau-
li-kokin/leipurin valmista-
masta runsaasti kehuja saa-
neesta täytekakusta kahvin ja 
mehun kera. Paula ja Susan-
na Soronen hoitivat tarjoi-
lun ripeästi ja ammattitaidol-
la, joten pitkiä jonotushetkiä 
ei juuri päässyt syntymään. 
Tilaisuuden onnistuneen ja 
leppoisan kulun varmisti 
palvelusuunnittelija Heikki 
Heikura yhdessä tilaisuuden 
valokuvauksesta huolehti-
neen Juha Nymanin kanssa.

Kansalaisopiston musii-
kinopiskelijat opettajineen ja 
muut musikantit loivat kah-
vitteluhetkeen soitollaan ja 
lauluillaan arvokkaan tun-

nelman. Pudasjärven Yrit-
täjät ry:n puheenjohtaja 
Heimo Turunen lisäsi tilai-
suuden erityisyyttä tuomal-
la yhdistyksen kukkaterveh-
dyksen, jonka vastaanottivat 
kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen ja Kaija Kuiri. Tilai-
suudessa tarjottiin kunta-
laisille mahdollisuus antaa 
palautetta Pirtissä saatavas-
ta palvelusta ja rakennukses-
ta itsestään. Molempiin ky-
symyksiin vastattiin hyvin 
positiivisin arvosanoin. Ke-
hitettävää palautetta saivat 
hankaluus tunnistaa raken-
nus terveysasemaksi, park-
kipaikan ahtaus, opasteiden 
vaikeaselkoisuus ja muuta-
mat muut hankaliksi koetut 
asiat. Kyselyn ja siihen kuu-
luneen arvonnan tulokset 
julkaistaan lähitulevaisuu-
dessa. Kuntalaisilta ja Pir-
tin käyttäjiltä saatu palaute 
on arvokasta ja malli asioi-
den hoitamisesta parhaa-
seen suuntaan yhteisvoimin. 
Upein sanallinen palaute tuli 
somalta reipassanaiselta Vii-
vi-tytöltä, kun hän asiantun-
tevasti mainitsi Pirtin olevan 
pudasjärveläinen hieno ja 
erityinen hirsirakennus, jos-
sa on kiva asioida mukavien 

työntekijöiden kanssa. Kun-
talaisten toiveita tulevista 
kansalaisopiston kursseista 
ottivat vastaan taide- ja tai-
toaineiden opettaja Vuokko 
Nyman ja kulttuuriohjaaja 
Birgit Tolonen.

Kunnioitettavaa toisista 
välittämistä kahvitilaisuu-
dessa oli se, että järjestäji-
en ja muiden asiaan liittyvi-
en ihmisten toimesta vietiin 
kakkukahvit osastolla ole-

ville potilaille. Pirttihän on 
tarkoitettu kaikkien kunta-
laisten olohuoneeksi ja sel-
laisissa olosuhteissa tuleekin 
huomioida ja muistaa toisia 
ihmisiä erityisissäkin tilan-
teissa. 

Enemmän ja lisää Pirtin 
avajaiskahveista ensi viikon leh-
dessä.

Sointu Veivo 
Yhteisövaliokunnan vara-

puheenjohtaja

Sointu Veivo, tarjoilija, kaupunginvaltuutettu, Susanna So-
ronen ja Teuvo Riekki Pirtin avajaiskahvitilaisuudessa. Kuva 
Juha Nyman. 

Auri Haataja ja Hannu Valkola 
Arinan edustajistoon 

S-vaalilautakunta on jul-
kistanut Arinan kevään 
2022 edustajistovaali-
en tuloksen. Äänioike-
utta käytti 56 958 osuus-
kaupan asiakasomistajaa, 
äänestysprosentin ollessa 
32,2 prosenttia. 65-jäseni-
seen edustajistoon valittiin 
35 nais- ja 30 miesjäsentä, 
joista 34 oli uusia. Edusta-
jistoon valitut ja kaikkien 
ehdokkaiden äänimäärät 

on julkaistu www.arina.
fi/vaalit vaalisivuilla. Uusi 
edustajisto kokoontuu Ari-
nan hallintoneuvoston, 
hallituksen ja johtoryhmän 
kanssa 20.-22.5. Rovanie-
melle valmennukseen ja 
sääntömääräiseen kevät-
kokoukseen.

Pudasjärveltä edustajis-
toon tulivat valituiksi Auri 
Haataja ja Hannu Valko-
la. HT
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KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
•  VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
TYÖT
•  VAHINKOTARKISTUKSET
•  LASINVAIHDOT JA  

   -KORJAUKSET
•  KOLARIKORJAUKSET
•  AUTOMAALAUKSET
•  ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMOVAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

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

Lauri Tuomaala 040 935 9560, laurituomaala@outlook.com

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

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

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

FYSIOTERAPIAPALVELU

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

olkapääasiakkaille
- Äitiysfysioterapia ja äitiysliikuntavalmennus

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

Fysio Aurea,  
Hyvän Olon Keskus Pirtti, liiketila 2,  

Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi
puh. 040 650 1992

Iinattijärven pääsiäispilkit
Koivukartanon rannassa Ii-
nattijärvellä pidettiin pääsi-
äisenä kyläläisten ja mökki-
läisten kesken pilkkikilpailut. 
Sää suosi pilkkijöitä, joita ko-
koontui ennätysmäärä. Jäällä 
kökötti yhteensä 50 kisailijaa 
ja yleisöä sekä huoltojoukko-
ja kertyi saman verran. Nais-
ten ja miesten sarjassa jaettiin 
kiertopokaalit. Lapset saivat 
pokaalit ja tavarapalkinnot. 

Tulokset lasten 
sarjassa: 
1.Freija Tikkanen 327g, 2. Vii-
vi Luokkanen 275g, 3. Emilia 
Kuiri 189g. Seuraaville sijoil-
le palkittiin Janina Raassina, 
Otto Tikkanen, Hilda Hieta-
järvi, Siina Pintamo-Kenttälä, 
Selja Pintamo-Kenttälä, Jes-
sica Illikainen, Onni Poijula, 
Sulo Hietajärvi, Topias Nis-
kanen, Lauri Niskanen, Sal-
ma Viittala, Iida Komulainen, 
Toivo Poijula ja Jimi Virtanen. 

Naisten sarjan voitti Alli 
Halkola 764g, toiseksi pilk-
ki Kaija Kuiri 542g ja kolman-
neksi Elsa Tyni 110g. Seu-
raaviksi sijoittuivat Venla 
Hallikainen, Riikka Lukkari, 
Pieta Tikkanen, Kerttu Haa-
taja, Kati Komulainen, Anna 
Hanhineva, Raija Lukkari 
sekä Teija Kenttälä. Nykäisyl-

lä listalle pääsivät myös San-
na Lukkari, Vuokko Niemelä, 
Mirva Viitala, Elle Rahkola, 
Sinikka Hiltunen, Maarit Hal-
likainen, Hilkka Riihinen ja 
Iita Hallikainen. 

Miesten sarjassa oli vähi-
ten osallistujia. Parhaan tu-
loksen pokaalin vei Tomi 
Kuiri 686g, toiseksi parhaana 

palkittiin Reijo Kenttälä 633g 
ja kolmantena Elmeri Kui-
ri 143g. Seuraaviksi listattiin 
Veijo Niemelä, Matti Poiju-
la, Sami Luokkanen, Ari Nis-
kanen, Tapani Raipola, Keijo 
Niemelä, Iikka Haataja, Heik-
ki Viittala, Timo Hiltunen, 
Kalervo Illikainen, Jan Ögren 
sekä Heimo Hallikainen, TS

Iinattijärven pääsiäispilkkien lasten sarjan palkittujen yhteiskuvassa oli iloisia ilmeitä ja 
kaikki saivat palkintoja.

Puutarhajäte
Voit tuoda Pudasjärven  
siirtokuormausalueelle maksutta  
puutarhajätettä touko-lokakuussa
pe klo 14-18, la klo 10-14
Lajittele risut ja oksat erilleen haravointijätteestä.

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 11–13
Teollisuustie 10, Pudasjärvi
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14–18 ja la 10–14
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut, rakennusjätteet 
(pienet kuormat), metalli ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

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

Jätehuoltosopimus: p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai
lajitteluopas.fi

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

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

Meiltä:

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

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

LAKIPALVELUITA

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

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

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

MAARAKENNUSTA

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

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

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

Anon Ase ja Tukku

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

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

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

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

VARAOSIA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. ilmanvaihtojärjestelmien 

parannustyöt ja IV-koneiden vaihdot

METALLINKIERRÄTYSTÄ

OSTETAAN
044 783 1121 
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA- 
PALVELUT!

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkipalvelut 
Erkkilä Janne  010 257 1901 
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 
kaupungin korona-

ohjeistus toukokuussa

Lempi lakitettiin Vapun viettoon
Ylväsryhtisenä ilahdutti ohi-
kulkijoita Mikko Liehun pi-
halla taas tänä Vappuna 
Kari Tykkyläisen veistämä 
Lempi. Helsingissä lakitet-
tiin Manta riemukkaasti juh-
lien eikä Lempiäkään ha-
luttu jättää patsassisartaan 
kehnommalle huomiolle. 
Siispä Mikko Liehu ja Soin-
tu Veivo päättivät koristella 
Lempin ilmapalloilla ja vä-
rikkäillä serpentiineillä sekä 
tietysti hänen omalla Marja-
Leena Tykkyläisen tekemäl-
lä ylioppilaslakillaan. Lempi 
on hyvähermoinen ja kärsi-
vällinen nainen, joka ei ke-
sän helteistä, syksyn tuulen 
tuiverruksista, talven pauk-

kuvista pakkasista eikä ke-
vään purevasta ahavasta 
hätkähdä. Lempi herättää 
tiellä kulkijoissa ja talon pi-
halla vierailevissa ihmisissä 
hyvää mieltä ja hymynvir-
nistystä poskipieliin reheväl-
lä olemuksellaan. Kuluneina 
parina erityisolosuhteiden 
vuosina ja nykyisenä epä-
varman maailman tilanteen 
aikana on varsin tärkeää löy-
tää iloa ja piristystä Lempin 
kaltaisista piristyskohteista.

Sointu Veivo

Pudasjärven kaupungin 
johtoryhmä päätti 27.4. 
kunnan toimivallassa ole-
vista rajoituksista STM:n 
ja alueellisen koordinaa-
tioryhmän suositusten 
mukaisesti. 

Pudasjärven kaupun-
gin palveluissa luovu-
taan kävijämäärärajoituk-
sista. Kaikki palvelut ovat 
avoinna normaalisti. Asi-
akastapaamisia on mah-
dollista hoitaa kasvokkain 
sekä etäyhteyksien avulla.

Edelleen on tärkeää hi-
dastaa tartuntojen levi-
ämistä väestössä. Hyviä 
keinoja tähän ovat käsihy-
gieniasta huolehtiminen, 
riittävät turvaetäisyydet ja 
kasvomaskin käyttö. Tar-
tuntoja havaitaan myös 
rokotetuilla, mutta roko-
tukset suojaavat edelleen 
erittäin hyvin vakaval-
ta taudilta ja niitä suosi-
tellaan kaikille kohderyh-
mään kuuluville.

Kaupunki tiedotus Mikko Liehu lakittaa 
Lempin Vappuun.

Jenni Jenni 
Timonen-HøgliTimonen-Høgli  

040 363 6720

Asunto-Asunto-
kauppa, kauppa, 

kauppakirjat, kauppakirjat, 
kaupan-kaupan-

vahvistuksetvahvistukset

ASUNTOKAUPAT
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PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

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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www.pudasjarvi.fi /yhdistystoiminta

HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT

������
������

Koillismaan Hevosystävät ry:n 
VUOSIKOKOUS 

 To 12.5.2022 klo 18.00 
Tmi Sanna Loukusan tallilla.

Sääntömääräiset asiat. Hallitus kokoontuu klo 17.30.
Tervetuloa! 

VUOKRATTAVANA
Omakotitalo Kurentieltä, 

vuokra 590 €, vapautuu 1.6.
Rivitaloyksiö sekä kaksio 

Sarakylästä, heti vapaa.
P. 044 582 8657.

MA 9.5.

ELOKUVAELOKUVA--
ILTAILTA

PohjantähdessäPohjantähdessä
● Klo 16.15● Klo 16.15  

HURJA JENGI  HURJA JENGI  
-K7/4- 8€  

● Klo 18.00 
70 ON VAIN 

NUMERO
 -K12/9- 10€ 
● Klo 20.00 

 DOWNTON 
ABBEY UUSI 

AIKA -S- 10€ 

www.moviecompanyalatalo.fi www.moviecompanyalatalo.fi 

TIE-
INFO 

ti 10.5.2022 
klo 18.00 
Korpisen 

kylätalolla
mukana 

Ritva Kinnula, 
RT-infra,  

Kahvitarjoilu! 
Tervetuloa!

KIRPPIS MA-TI  
9.-10.5.  

KLO 11-15
Lukiontie 1 

(ent. leipomo) 
Tervetuloa!

Tyrnävän perunaa
suoraan autosta,

 useita lajikkeita, 
S-marketin parkkialueella, 

to 5.5. klo 12 alkaen.
Myyjä Pauli K. Väänänen

p. 040 544 1546 

KUTSU
Pudasjärven Vesiosuuskunnan  
VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS
järjetetään tiistaina 17.5.2022 klo 18.00

Paikka: Kulttuurikeskus Pohjantähti 
 Teollisuustie 1, 93100 Pudasjärvi

Käsiteltävät asiat:
1.  Kokouksen avaus
2.  Kokouksen järjestäytyminen:
 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, vähintään 

kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja osanottajat.
4.  Työjärjestys
5.  Esitetään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus tilikaudelta 

1.1.2021–31.12.2021 ja hallituksen toimintakertomus.
6.  Päätetään tilikauden 1.1.2021–31.12.2021 tilinpäätöksen 

vahvistamisesta.
7.  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäse-

nille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021.
8.  Päätetään tilikauden 1.1.2021–31.12.2021 ylijäämän 

käsittelystä.
9.  Päätetään hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten 

ja tilintarkastajien palkkioista.
10.  Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen.
11.  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
12.  Päätetään, miten kutsu osuuskunnan kokoukseen toimite-

taan.
13.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14.  Muut esille tulevat asiat
15.  Kokouksen päättäminen

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä 9.–16.5.2022 välisenä aika-
na arkisin (ma–pe) klo 9.00–11.00 ja 12.00–14.00 Pudasjärven 
Vesiosuuskunnan toimistossa, osoitteessa Tuotantotie 8, 93100 Pu-
dasjärvi.

Pudasjärven Vesiosuuskunta, Hallitus

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 13. 

Lämpimästi tervetuloa!

Jos siis joku on Kristuksessa, Jos siis joku on Kristuksessa, 
Hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut,Hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut,
uusi on tullut tilalle. 2 Kor 5 :17uusi on tullut tilalle. 2 Kor 5 :17

Projektin rahoitus tulee EA Hiltulan rahastosta.
Koordinoijana toimii seurakunta.

Ilofolkkia kolmen 
miehen voimalla

Pudasjärveläinen musiikkiyhteenliittymä Vauhko 
Varsa esiintyy keskiviikkona 11.5. kello 18 tunnin 

mittaisessa ilmaiskonsertissa Hyvän olon Pirtin 
Kurkisalissa. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita!

Vauhko Varsa on kesällä 
2020 syntynyt pudasjärve-
läinen musiikkiyhteenliit-
tymä, jossa soittavat laulu-
jen tekijä, laulaja, kitaristi ja 
huuliharpisti Marko Väy-
rynen, lyömäsoittimet hal-
litseva Sampo Laakkonen 
sekä basisti ja taustalaulava 
Markku Kemppainen. Or-
kesterin tyylisuunta on ro-
kahtava ilofolkki. 

Nämä menneet kak-
si vuotta, kun olemme ol-
leet pakotettuja enemmän 
harjoittelemaan kuin saa-
neet "ulkoiluttaa" laulu-
jamme yleisön parissa, on 
meille Markon tuotteliai-
suuden ansiosta syntynyt 
melkoinen katalogi muka-
vasti rullaavaa, suomen-
kielistä ilofolkkia. Olemme 
pidättäytyneet ulkomaan-
kielisistä ja covereista ohjel-
mistossamme, mutta basisti 
on päässyt pari omaa biisiä 
ujuttamaan ohjelmistoon.

Suhtaudumme musiik-
kiimme kunnianhimoises-
ti emmekä halua päästää 
huonoa käsistämme. Silti-

Vauhko Varsa heinäkuussa 
2021. Kuva Eva-Maria Mus-
tonen

Nopea ja turvallinen avustus 
seurakuntien kautta:

Kiova, Vinnitsa, Odessa ja 
maaseudun kylät.

A JANKOHTAINEN 

A P U 
UKRAINA AN

Pyhän Maan Kristityt ry
FI49 5177 0020 0849 98  

Viite: 3117

Lisätietoja:      www.holyland.fi
Rahankeräyslupa  RA/2021/303

Kipinän kyläseuran
VUOSIKOKOUS

su 15.5.2022 klo 12 Kipinän Koulu.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa! 

Särkivaaran Vesiosuuskunnan
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS
keskiviikkona 18.5.2022 klo 18.00 

Syötteen kylätalo. Tervetuloa! Hallitus

Voit myydä / ostaa / lahjoittaa / vuokrata PUDASTORIN kautta. Normaalit PUDASTORIN myynti- / os-
toilmoitusten hinnat ovat 15 €. Kiinteistö- ja tonttikaupat / -vuokraukset sekä kuvalliset ilmoitukset 25€. 

kin treeneissä huumori len-
tää, vaikka olemme joskus 
kriittisiäkin saavutettua tu-
losta kohtaan. Useimmiten 
kovin kriitikko on itse biisin 
tekijä ja muut antavat sitten 
paremmille ratkaisuille tu-
kensa.

Lauluthan kertovat elä-
mästä, niin hyvistä kuin 
huonoistakin käänteistä. Po-
sitiivisuus ja toivo ovat kui-
tenkin kestävänä lankana 
synkkienkin sävyjen keskel-
lä. Vaikkapa maailman ti-
lanteesta johtuen. 

Marko Väyrynen, 
Markku Kemppainen, 

Sampo Laakkonen
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La 11.6.2022

Woyzeck Movetron

Pandora

Portion Boys

Pasi ja Anssi 

Chorale 

Dj Ice K 

LIPUNMYYNTI  

Jyrkkäfestit
Pudasjärven urheilijat tarjoaa yleisölle

Pe 10.6.2022
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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, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi

Avoinna 
ma-pe 
9-17 KORJAAMME JA HUOLLAMME 

MOOTTORI- JA RAIVAUSSAHAT, PUUTARHAKONEET, 
MÖNKIJÄT, POLKUPYÖRÄT JNE.

PUDAS-KONEEN 
PIENKONEKORJAAMO

HYÖDYNNÄ ENNAKKOEDUT

●	 4,5	kg●	 4,5	kg
●	 2,3	kW	/	3,1	hv●	 2,3	kW	/	3,1	hv
●	 42,6	cm●	 42,6	cm33

●	 metallirunko●	 metallirunko
●	 M-Tronic●	 M-Tronic

599€

MS 241 C M    
Metsien Metsien 

monitoimikone
monitoimikone

●	 3,9	kg●	 3,9	kg
●	 1,8	kW	/	2,4	hv●	 1,8	kW	/	2,4	hv
●	 35,2	cm●	 35,2	cm33

●	 metallirunko●	 metallirunko
●	 M-Tronic●	 M-Tronic

699€

MS 201 CM 
Kevyt Kevyt 

voimanpesävoimanpesä

●	 4,1	kg●	 4,1	kg
●		1,2	kW	/	1,6	hv●		1,2	kW	/	1,6	hv
●		30,1	cm●		30,1	cm33

199€

MS 170
Taattua laatua
Taattua laatua

edulllisestiedulllisesti

●	 paino	1,4kg	akunkanssa●	 paino	1,4kg	akunkanssa
●		11	V	/	2,6	Ah●		11	V	/	2,6	Ah
●		ketjun	pituus	10cm●		ketjun	pituus	10cm
●		mukana	akku	ja	laturi●		mukana	akku	ja	laturi
●		ketjuvaihto	ilman	työkaluja●		ketjuvaihto	ilman	työkaluja

GTA 26 AKKUSAHA 

169€

KYSY ERITTÄIN MONI-
PUOLISISTA RAHOITUS 

MAHDOLLISUUKSISTAMME! 
Esim. 6 kk korotonta maksuaikaa 

tai jopa 120 kk  maksuaikaa!

AJOLEIKKURIN OSTAJALLE 
ENSIMMÄINEN HUOLTO 

KAUPAN PÄÄLLE!
(Edun arvo jopa 369€)

Ennakkoedut voimassa 31.5.2022 saakka, tuotteita rajoitettu määrä.

●	 Stiga	ST	400-moottori●	 Stiga	ST	400-moottori
●	 414	cm●	 414	cm33	/	7,1	kW	/	7,1	kW
●	 Hydrostaattinen	voi-●	 Hydrostaattinen	voi-

mansiirtomansiirto
●	 Runko	–	ohjaus●	 Runko	–	ohjaus
●	 Leikkuuleveys		85cm●	 Leikkuuleveys		85cm
●	 Leikkuumenetelmä	mul-●	 Leikkuumenetelmä	mul-

ticlip	/	taaksepuhallusticlip	/	taaksepuhallus
●	 Quick	Flip-leikkuulaite,	●	 Quick	Flip-leikkuulaite,	

erittäin	helppo	nostaa	ja	erittäin	helppo	nostaa	ja	
puhdistaapuhdistaa

2890€

+ COMBI 85 M Q  + COMBI 85 M Q  
LEIKKUULAITE LEIKKUULAITE 

PARK 300MPARK 300M

●	 Stiga	ST	450●	 Stiga	ST	450
●	 432	cm●	 432	cm33	/	8,1	kW	/	8,1	kW
●	 Hydrostaattinen	voi-●	 Hydrostaattinen	voi-

mansiirtomansiirto
●	 Runko	–	ohjaus●	 Runko	–	ohjaus
●	 Sähköinen	leikkuukor-●	 Sähköinen	leikkuukor-

keuden	säätökeuden	säätö

●	 Leikkuuleveys		95cm●	 Leikkuuleveys		95cm
●	 Leikkuumenetelmä	mul-●	 Leikkuumenetelmä	mul-

ticlip	/	taaksepuhallusticlip	/	taaksepuhallus
●	 Quick	Flip-leikkuulaite,	●	 Quick	Flip-leikkuulaite,	

erittäin	helppo	nostaa	ja	erittäin	helppo	nostaa	ja	
puhdistaapuhdistaa

3290€

+ COMBI  95 Q + COMBI  95 Q 
LEIKKUULAITE     LEIKKUULAITE     

PARK 300PARK 300

●	 Stiga	ST	550	Twin-	●	 Stiga	ST	550	Twin-	
moottorimoottori

●	 586	cm●	 586	cm33	/	11,9	kW	/	11,9	kW
●	 Hydrostaattinen	voiman-●	 Hydrostaattinen	voiman-

siirtosiirto
●	 Hydraulinen	ohjauste-●	 Hydraulinen	ohjauste-

hostinhostin
●	 Aito	runko-ohjaus●	 Aito	runko-ohjaus
●	 Sähköinen	leikkuukor-●	 Sähköinen	leikkuukor-

keudensäätökeudensäätö
●	 Leikkuuleveys		100	cm●	 Leikkuuleveys		100	cm

●	 Leikkuumenetelmä	●	 Leikkuumenetelmä	
multiclip	/	taaksepuhallusmulticlip	/	taaksepuhallus

●	 Vapaasti	pyörivät	terät●	 Vapaasti	pyörivät	terät
●	 Quick	Flip-leikkuulaite,	●	 Quick	Flip-leikkuulaite,	

erittäin	helppo	nostaa	ja	erittäin	helppo	nostaa	ja	
puhdistaapuhdistaa

4290€

+ COMBI  100 Q PLUS + COMBI  100 Q PLUS 
LEIKKUULAITE  LEIKKUULAITE  

PARK 500 W PARK 500 W 

●	 4WD●	 4WD
●	 Honda	GCV	530	2-sylin-●	 Honda	GCV	530	2-sylin-

terinen	-moottoriterinen	-moottori
●	 530	cm●	 530	cm33	/	10,8	kW	/	10,8	kW
●	 Hydrostaattinen	voiman-●	 Hydrostaattinen	voiman-

siirtosiirto
●	 Hydraulinen	ohjauste-●	 Hydraulinen	ohjauste-

hostinhostin
●	 Aito	runko-ohjaus●	 Aito	runko-ohjaus
●	 Sähköinen	leikkuukor-●	 Sähköinen	leikkuukor-

keudensäätökeudensäätö
●	 Leikkuuleveys		100cm●	 Leikkuuleveys		100cm

●	 Leikkuumenetelmä	●	 Leikkuumenetelmä	
multiclip	/	taaksepuhallus	multiclip	/	taaksepuhallus	

●	 Vapaasti	pyörivät	terät●	 Vapaasti	pyörivät	terät
●	 Quick	Flip-leikkuulaite,	●	 Quick	Flip-leikkuulaite,	

erittäin	helppo	nostaa	ja	erittäin	helppo	nostaa	ja	
puhdistaapuhdistaa

●	 Bluetooth-liitettävyys●	 Bluetooth-liitettävyys

7390€

+  COMBI  100 Q PLUS  +  COMBI  100 Q PLUS  
LEIKKUULAITE    LEIKKUULAITE    

PARK SPECIALPARK SPECIAL

●	 Husqvarna		2-sylinteri-●	 Husqvarna		2-sylinteri-
nen	-	moottorinen	-	moottori

●	 586	cm³/	12	kW●	 586	cm³/	12	kW
●	 Painevoideltu	moottori●	 Painevoideltu	moottori
●	 Hydrostaattinen	voiman-●	 Hydrostaattinen	voiman-

siirtosiirto
●	 Takarunko	-	ohjaus●	 Takarunko	-	ohjaus

●	 Leikkuuleveys	94cm●	 Leikkuuleveys	94cm
●	 Automaattinen	leikkuute-●	 Automaattinen	leikkuute-

rien	kytkentä	rien	kytkentä	
●	 Leikkuumenetelmä	●	 Leikkuumenetelmä	

Bioclip	/	taaksepuhallusBioclip	/	taaksepuhallus

3650€

COMFORT EDITION COMFORT EDITION 
+ COMBI 94 LEIKKUULAITE        + COMBI 94 LEIKKUULAITE        

R 214 TC R 214 TC 

●	 8,4	kg●	 8,4	kg
●	 2,2	kW	/	3,0	hv●	 2,2	kW	/	3,0	hv
●	 45,6	cm●	 45,6	cm33

●	 M-Tronic●	 M-Tronic
●	 Advance	Xtreem-	ammattivaljaat●	 Advance	Xtreem-	ammattivaljaat

929€

VAHVA RAIVAUSSAHA VAHVA RAIVAUSSAHA 
VAATIVAAN MAKUUN VAATIVAAN MAKUUN 

FS 460 C EM K FS 460 C EM K 

INSERA 
CLASSIC 3.V
●	 teräsrunko●	 teräsrunko
●		3	vaihdetta●		3	vaihdetta
●		jalka	ja	käsijarrut●		jalka	ja	käsijarrut
●		rengaskoko	28”●		rengaskoko	28”

379€

AJOLEIKKURIT 
TOIMITETAAN KASATTUNA 

JA KOEKÄYTETTYNÄ,
VELOITUKSETTA  KOTIIN 

KULJETETTUNA 
(MAX 120 KM:N 
ETÄISYYDELLE)

KÄYTTÖOPASTUS 
TOIMITUKSEN 
YHTEYDESSÄ!

Toimitusaika asiakkaan 
toiveiden mukaan.

●	 Stiga	ST	350	moottori●	 Stiga	ST	350	moottori
●	 352	cm●	 352	cm33		
●	 Vaihteet	5	+	1●	 Vaihteet	5	+	1
●	 Leikkuuleveys	98cm●	 Leikkuuleveys	98cm
●	 Sähköinen	leikkuulait-●	 Sähköinen	leikkuulait-

teen	kytkentäteen	kytkentä
●	 Leikkuumenetelmä	●	 Leikkuumenetelmä	

sivulle	heittävä	sivulle	heittävä	
●	 Leikkuulaitteen	pesuliit-●	 Leikkuulaitteen	pesuliit-

timettimet

●	 Pyörät	edessä	15”	●	 Pyörät	edessä	15”	
takana	18”takana	18”

●	 Multiclip-sarja,	silppua-●	 Multiclip-sarja,	silppua-
vaan	ajoonvaan	ajoon

2060€

TORNADO 398 MTORNADO 398 M

●	 ST	500	-	moottori●	 ST	500	-	moottori
●	 452	cm●	 452	cm33		
●	 Hydrostaattinen	voiman-●	 Hydrostaattinen	voiman-

siirtosiirto
●	 Leikkuuleveys		98cm●	 Leikkuuleveys		98cm
●	 Sähköinen	leikkuulaitteen	●	 Sähköinen	leikkuulaitteen	

kytkentäkytkentä
●	 Leikkuumenetelmä	●	 Leikkuumenetelmä	

keräävä	keräävä	
●	 Keruusäiliön		●	 Keruusäiliön		

tilavuus	240	litraatilavuus	240	litraa

●	 Leikkuulaitteen	pesuliitti-●	 Leikkuulaitteen	pesuliitti-
metmet

●	 Pyörät	edessä	15”	taka-●	 Pyörät	edessä	15”	taka-
na	18”na	18”

ESTATE 598 ESTATE 598 

3450€

●	 Husqvarna	HS	413	AE-	●	 Husqvarna	HS	413	AE-	
moottorimoottori

●		452	cm●		452	cm33/8,9	kW/8,9	kW
●		painevoideltu	moottori●		painevoideltu	moottori

●		Hydrostaattinen		●		Hydrostaattinen		
voimansiirtovoimansiirto

●		Leikkuuleveys	97cm●		Leikkuuleveys	97cm

2149€

TS 138LTS 138L

●	 Stiga	ST	400	-moottori●	 Stiga	ST	400	-moottori
●	 414	cm●	 414	cm33	/	7,1	kW	/	7,1	kW
●	 Hydrostaattinen	voi-●	 Hydrostaattinen	voi-

mansiirtomansiirto
●	 Leikkuuleveys		98cm●	 Leikkuuleveys		98cm
●	 Sähköinen	leikkuulait-●	 Sähköinen	leikkuulait-

teen	kytkentäteen	kytkentä
●	 Leikkuumenetelmä	●	 Leikkuumenetelmä	

sivulle	heittävä	sivulle	heittävä	
●	 Leikkuulaitteen	pesuliit-●	 Leikkuulaitteen	pesuliit-

timettimet

●	 Pyörät	edessä	15”	●	 Pyörät	edessä	15”	
takana	18”takana	18”

●	 Multiclip-sarja	silppua-●	 Multiclip-sarja	silppua-
vaan	ajoonvaan	ajoon

2190€

AT3 98 HA     AT3 98 HA     

●	 maksimi	nurmikkoala	jopa	1	000m●	 maksimi	nurmikkoala	jopa	1	000m22

●		leikkuuleveys	22cm●		leikkuuleveys	22cm
●		alle	silppuava●		alle	silppuava
●	 leikkuukorkeus	20	–	50mm●	 leikkuukorkeus	20	–	50mm
●		hallinta	Bluetooth	yhteydellä●		hallinta	Bluetooth	yhteydellä

1599€

ROBOTTIRUOHON-ROBOTTIRUOHON-
LEIKKURILEIKKURI

AM 310 MARK IIAM 310 MARK II

●	 maksimi	nurmikkoala	jopa	3	000m●	 maksimi	nurmikkoala	jopa	3	000m22

●		leikkuuleveys	28cm●		leikkuuleveys	28cm
●		alle	silppuava●		alle	silppuava
●		leikkuukorkeus	20	–	60mm●		leikkuukorkeus	20	–	60mm

2199€

ROBOTTIRUOHONLEIKKURIROBOTTIRUOHONLEIKKURI
RMI 632.1 RMI 632.1 

●	 maksimi	nurmikkoala	jopa	2	100m●	 maksimi	nurmikkoala	jopa	2	100m22

●		leikkuuleveys	20cm●		leikkuuleveys	20cm
●		alle	silppuava●		alle	silppuava
●		etäkäyttö	–	yhteys●		etäkäyttö	–	yhteys
●		leikkuukorkeus	20	–	60mm●		leikkuukorkeus	20	–	60mm

1995€

ROBOTTIRUOHONLEIKKURIROBOTTIRUOHONLEIKKURI
RMI 522 C RMI 522 C 

●	 maksimi	nurmikkoala	jopa	800m●	 maksimi	nurmikkoala	jopa	800m22

●	 leikkuuleveys	20cm●	 leikkuuleveys	20cm
●		alle	silppuava●		alle	silppuava
●		leikkuukorkeus	20	–	60mm●		leikkuukorkeus	20	–	60mm

1299€

ROBOTTIRUOHONLEIKKURIROBOTTIRUOHONLEIKKURI
RMI 422.2 P   RMI 422.2 P   

●	 Stiga	ST	550	Twin-	●	 Stiga	ST	550	Twin-	
moottorimoottori

●	 586	cm●	 586	cm33	/	10,4	kW	/	10,4	kW
●	 Hydrostaattinen	voiman-●	 Hydrostaattinen	voiman-

siirtosiirto
●	 Leikkuuleveys		98	cm●	 Leikkuuleveys		98	cm
●	 Sähköinen	leikkuulait-●	 Sähköinen	leikkuulait-

teen	kytkentäteen	kytkentä
●	 Leikkuumenetelmä	●	 Leikkuumenetelmä	

kerääväkeräävä

●	 Keruusäiliön	tilavuus		●	 Keruusäiliön	tilavuus		
240	litraa240	litraa

●	 Leikkuulaitteen	pesuliitti-●	 Leikkuulaitteen	pesuliitti-
metmet

●	 Pyörät	edessä	15”	taka-●	 Pyörät	edessä	15”	taka-
na	18”na	18”

3200€

AT4 98 HWA  AT4 98 HWA  


