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

• LISÄERISTYKSET
• Kuivaamon elevaattorimontun tyhjennykset ym.

044 981 4433  |  www.ekokarhu.fi

Räisäsen 
SIIVOUS- ja 
KIINTEISTÖPALVELU

SOITA IHMEESSÄ!!!  041 314 9962  
raisasensiivousjakiinteistopal@gmail.com  

● Kotisiivoukset 
● Suursiivoukset
● Ikkunoitten pesut 
● Pienet pihatyöt ja -siivoukset 
● Mökkisiivoukset  

SYÖTTEEN 
AUTOMYYNTI 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Myös vaihto onnistuu. 
Rahoitus jopa ilman käsirahaa ja kaskopakkoa. 

Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi
Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. 

Ostamme autoja.
Soita ennen kuin tulet.

Toyota Auris 1,6 bensa, ma-
nuaali, 272 000 km, vm. 2010, 
kats. 4/22, kahdet hyvät ren-
kaat, ilmastointi, hyvä huolto-
kirja.  
 5 900 €

Volvo V70 2,4 bensa ma-
nuaali, 292 700 km, vm. 
2005, SIISTI, kats. 1/22, uu-
det kesärenkaat, hyvät talvi-
renkaat, vakkari, vetokoukku, 
autom. ilmastointi,   
 3 900 €

 PUUTARHALTA KEVÄTTÖIHIN PUUTARHALTA KEVÄTTÖIHIN

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

Meiltä lahjakortit! 

LANNOITTEET, MULLAT, 
KALKIT, kEVÄTRUISKUTE 
JA MUUT TARVIKKEET!

 SIEMENSIPULIT JA 
SIEMENET!

 JA KESTÄVÄÄ, 
KUKKIVAA ORVOKKIA 

KAUNISTAMAAN PIHAS!
TERVETULOA PUUTARHAN KESÄÄN!

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

119119--..

Kevytrakenteinen ja helposti Kevytrakenteinen ja helposti 
koottava Hortu on sopiva koottava Hortu on sopiva 
ratkaisu, kun toiveissa on ratkaisu, kun toiveissa on 
isompi kasvihuone ilman suu-isompi kasvihuone ilman suu-
ria rakennusprojekteja. Tässä ria rakennusprojekteja. Tässä 
kasvihuoneessa ei tarvitse pe-kasvihuoneessa ei tarvitse pe-
lätä lasiruutujen rikkoutumista lätä lasiruutujen rikkoutumista 
myrskyillä.myrskyillä.

KASVIHUONE HORTUS XLKASVIHUONE HORTUS XL

TUNNELI-TUNNELI-
KASVIHUONE 6 KASVIHUONE 6 m² m² 
200x300cm200x300cm

PARVEKE-PARVEKE-
KASVIHUONE KASVIHUONE 
122x68x50cm 122x68x50cm 
MUSTAMUSTA

109109--..
Saatavana myös 12 m Saatavana myös 12 m 199,00199,00

99999090

MessutOlonHyvän
KIITOKSET KIITOKSET 

HYVÄN OLON HYVÄN OLON 
MESSUILLE 7.5. MESSUILLE 7.5. 

OSALLISTUNEILLE JA OSALLISTUNEILLE JA 
YHTEISTYÖ-YHTEISTYÖ-

KUMPPANEILLE!KUMPPANEILLE!
Messuarpojen arvonta on suoritettu 

ma 9.5.2022 Poliisilaitoksella. 

VOITTOLUETTELO:VOITTOLUETTELO:
1. LAHJAKORTTI  250 €  NRO 291
2. LAHJAKORTTI  150 € NRO 440
3. LAHJAKORTTI  100 €  NRO 73
4. LAHJAKORTTI  100 €  NRO 360
5. LAHJAKORTTI  100 €  NRO 105
6. LAHJAKORTTI  100 €  NRO 437
7. LAHJAKORTTI  75 €  NRO 192 

LC Pudasjärvi / 
Hilimat

ONNEA VOITTAJILLE JA 
HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE!

Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa su 15.5 kello 10. Toimittaa Timo Liikanen, 
avustaa Oskari Holmström, kanttorina Keijo Piirainen. Mes-
sun jälkeen kaatuneitten muistopäivän seppeleenlasku san-
karihaudoille. Striimaus YouTube-kanavan kautta.  
Messu Sarakylän kappelissa su 15.5. kello 13. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttorina Keijo Piirainen. Kappelikuoro. 
Messun jälkeen kaatuneitten muistopäivän seppeleenlasku 
sankarihaudoille. Kirkkokahvit.  
Eläkeläisten musiikkipiiri ke 18.5. kello 13 seurakunta-
kodilla 
MPK Pohjois-Suomen soittokunnan ja reserviläiskuo-
ron konsertti kirkossa su 15.5. kello 19.  
Ystävänkammari to 12.5. kello 12–13.30 seurakuntatalol-
la. Mikäli sää sallii, olemme osan ajasta ulkona, joten varau-
du pukeutumaan lämpimästi.  
Kipinän perheilta to 12.5. kello 18–20 Kipinän koululla. 
Mukava ja leppoisa koko perheen tapahtuma ulkona ja si-
sällä. Kahvi- ja mehutarjoilu. 
Perhetapahtuma “Perheet Pirtissä” ke 18.5. kello 16–20 
Hyvän olon keskus Pirtissä. Mukana mm. MisseKissa. 
Perhekerho seuraavan kerran ke 1.6.  
Raamattupiiri seurakuntakodilla keskiviikkoisin kello 18.  
Lapsiparkki pe 20.5. kello 9.30–12 seurakuntakodil-
la.  Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin.   
Lapsiparkkiin otetaan 10 lasta kerrallaan, joista 4 voi olla 
vaipallisia. Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille P. 040 
868 4730 Tanja / P. 040 586 1217 Sirpa. Laitathan lapsel-
lesi pienen välipalan ja juoman mukaan, vaippaa tarvitse-
valle vaippa ja pyyhe. Huom! Pe 13.5. EI OLE Lapsiparkkia. 
Siionin virsiseurat pe 13.5. kello 18 seurakuntakodilla 
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.   
Rauhanyhdistykset: Myyjäisseurat Paukkerinharjun kylä-
talolla la 14.5. kello 19 (Arvo Niskasaari), kevätjuhla ry:llä 
su 15.5. kello 13 (Jukka Lehto). 
Kuolleet: Erkki Nissi  99  v, Martta  Sofia Niskasaari  88  v, 
Helli Annikki Timonen 82 v, Voitto Sakari Iinattiniemi 74 
v, Eino Antero Parviainen 66 v. 

- Päältä päin vaatimaton, 
harmaa, ajan patinoima, sa-
noisko osin ränsistynyt mök-
kipahanen. Lautakoppero 
eteisenä, mutta mitä kätkey-
tyi tuon vaatimattoman ul-
kokuoren sisälle. 

Avattuani oven en var-
masti sanoin pysty kuvaa-
maan sitä tunneryöppyä, 
joka ikään kuin törmäsi vas-
taani. Oliko osasyynä pien-
ten ikkunoiden iltaan kallis-
tuvan päivän aikaansaama 
hämärä - hämy, joka loi puit-
teet muun sisällä olevan ta-
juamiselle. Oliko siinä osana 
myös se, että oven avautues-
sa sisimpääni nousi kuva 
myös kodista, en tiedä.

Mikä puhtaus: puunhar-
maat lattiat, ilman maalinpi-
saraa, kuviollisten mattojen 
peittämänä, pöydällä virka-
tut liinat, kukat ja muutama 
kynttilän jalka, taulut ja iko-
nit seinillä taitavasti sijoitel-
tuina. Siinä kuva, joka on tal-
lentunut ”mummon mökistä” 
Vuokkiniemestä. Mutta kai-
ken keskellä keinutuolissa is-
tuva, elämänsä ehtopuolelle 
ehtinyt mummo, harmaan-

tuneet hiukset palmikoituina 
ja kierrettynä nutturalle ta-
karaivolle. Monivärinen siisti 
asu yllään hän ylenpalttisen 
herkästi toivotti ”Suomen po-
jan” tervetulleeksi majaansa. 
Samalla hän heti halusi ker-
toa muistikuvia lapsuudes-
taan Suomen Turussa. Sil-
missä liekehtivät luettavissa 
olevat tunteet, joita hän tun-
si vierasta kohtaan, samalla 
pukien myös tunteensa sa-
noiksi: ”Voi poikaressu, mi-
hin olet joutunut. Rukoilen 
puolestasi, että saisit vielä 
palata kotiasi ja rukoillaan 
yhdessä, että Korkein johtai-
si asioita niin, että voisimme 
elää ystävinä, kansoina, naa-
pureina ilman vihaa ja kau-
naa:” -

Tämä lainaus on kirjases-
ta ”Pojasta mieheksi – muis-
tumia sodan ajalta”. Isäm-
me kirjoitti tuossa kirjasessa 
meille lapsilleen kuvauksen 
sotareissustaan helmikuusta 
1943 aina Lapin sodan päät-
tymiseen ja kotiin paluuseen 
asti. Edellä tallennettu muis-
to Vuokkiniemen mummosta 
on kevättalvelta 1944. Pian 

tuon jälkeen Mauno-isä haa-
voittui, ensin Akonlahdessa 
ja vajaa kaksi viikkoa myö-
hemmin Suomussalmella. 
Kirjasessa on monia kuva-
uksia siitä, miltä parikymp-
pisestä nuorukaisesta tuntui, 
kun aseveli – aivan vieressä – 
menetti henkensä.

Venäjän aloitettua hyök-
käyssodan Ukrainaan olen 
usein tarttunut tuohon kir-
jaseen. Aiemmin vähän ou-
doltakin tuntuneet kuvauk-
set sodan raadollisuudesta 
ovat mediavirran myötä tul-
leet kovin tutun kuuloisik-
si. Erotuksena on nyt vain se, 
että siinä missä tiedon kulke-
minen kesti ennen viikkoja, 
se on nyt silmiemme edessä 
muutamassa sekunnissa.

Kirjasessa kuvataan myös 
sitä, miten äidin rakkaus kan-
toi vaikeiden vaiheiden yli. 
Eräänlaista vanhempien kai-
puuta kuvannee myös lainaa-
mani tapahtumakuvauksen 
lämpö. Sekä toipumislomal-
le kotiin saapumisen että 
myöhemmin lopullisen rin-
tamalta paluun kuvauksissa 
keskeisenä teemana on se, 

miten avosylin äiti otti poi-
kansa vastaan.

Kaatuneiden muistopäivä 
saa ajan virrassa tänä vuon-
na aivan uudenlaisen sävyn. 
Viimeisten kuukausien ta-
pahtumien seuraaminen on 
varmaan meillä kaikilla lisän-
nyt entisestään kunnioitus-
ta Suomea puolustaneita ja 
sodissa kaatuneita kohtaan. 
Toivon sydämestäni, että Uk-
rainaa puolustavat sotilaat 
löytäisivät isäni tavoin välillä 
tiensä ”mummon mökkiin” ja 
saisivat hetken tuntea kodin 
lämpöä taisteluiden keskellä. 

Kannamme rukouksis-
samme kaikkia sodan takia 
kotoaan paenneita ja sodas-
sa taistelevia.

” Rukoilemme puolestan-
ne, että saisitte vielä palata 
kotiin. Rukoillaan yhdessä, 
että Korkein johtaisi asioita 
niin, että voisimme elää ys-
tävinä, kansoina, naapureina 
ilman vihaa ja kaunaa:”

Terttu 
Puurunen

Kotia puolustamassa

Lämmin kiitos Teille kaikille,
jotka kunnioititte

rakkaamme

Lahja Onerva
KIPINÄN

s. 11.4.1932
k. 1.4.2022

muistoa ja otitte osaa
suureen suruumme.

Hiljentynyt on sydän kallis, 
sammunut on katse hyvä, 
lepää käsi apuun valmis, 
meille jää vain suru syvä. 

Jouko
omaiset

Rakkaamme

Helli 
TIMONEN
o.s. Jaurakkajärvi 

s. 13.2.1940 Pudasjärvi  
k. 11.4.2022 Pudasjärvi  

Käy enkeli vierelläs taivaan rantaa, 
on kulkusi kevyttä, jalkasi kantaa. 
Et kipua tunne taivaantiellä, 
on monet rakkaat vastassa siellä. 
Muistosi elää keskellämme, 
säilyen aina sydämissämme. 

Rakkaudella muistaen  

Tuula ja Jussi 
Helena ja Olli
 Sofia, Taneli ja Linda 
Sisko ja veljet perheineen 
Muut sukulaiset ja ystävät  

Siunaus toimitettu 7.5.2022 Pudasjärven kirkossa 
läheisten läsnä ollessa. Lämmin kiitos osanotosta.  

Rakkaamme

Voitto Sakari  
IINATTINIEMI
s. 20.7.1947
k. 17.4.2022

Unen purppurasiltaa pitkin tule  
kun kaipuu on lohduton,
pidä kädestä kiinni silloin kun  
minulla vaikeita on,
Ja luokses kun tulen - milloin?  
Ole minua vastassa silloin. 
Vaimosi Sirpa

Tiedän että, silmäs’ mua seuraa  
vaikk’ en näkisis sua, olet aina luonani.
Kiitos Isä, rakkaani.  
Lapset puolisoineen

Kiitos pappa huolenpidostasi.  
Lastenlapset

Kaivaten 
Veljet, sisaret ja  
heidän lapset perheineen 
Sukulaiset ja ystävät  

 Siunattu 6.5.2022 omaisten ja läheisten läsnä ollessa. 
Lämmin kiitos osanotosta.

Kiitämme lämpimästi kaikkia teitä, jotka niin monin eri tavoin 
myötäelitte suuressa surussamme ja kunnioititte rakkaamme 

Voitto Sakari Iinattiniemen muistoa. 
Kiitokset myös Hautaus- ja Kukkapalvelu Räisäselle sekä 

Pitopalvelu Halla Cafelle.

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 muis-
ta toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoi-
tuksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoi-
tuksesta 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

PUDAS-
järveläinen

Onnittele 
tai 

ota osaa
Pudas-

järveläinen-
lehden 

palstoilla.

Ilossa ja
surussa mukana
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Anna-Mari Räisäsen perustama siivous- ja kiinteistöalan yri-
tys on Pudasjärven uusin.

Räisäsen Siivous- ja 
Kiinteistöpalvelu 
aloitti toimintansa
Pudasjärven uusin palvelu-
yritys, Räisäsen Siivous- ja 
Kiinteistöpalvelu aloitti viral-
lisesti toimintansa perjantai-
na 29.4.2022. Yritys työllistää 
tällä hetkellä yrityksen perus-
tajansa Anna-Mari Räisäsen. 
Hän on kotoisin Utajärvel-
tä. Pudasjärvelle hän muut-
ti viime lokakuussa Taival-
koskelta, josta hän ei löytänyt 
sopivaa työtä. Pudasjärvellä 
Räisänen on ollut harjoitteli-
jana K-Supermarketissa. Aja-
tus oman yrityksen perusta-
misesta on hautunut hänellä 
jo pitempään. Anna-Marilla 
on 25 vuoden kokemus siivo-
usalalta.

- Ajattelin, että yksityis-
yrittäjyyden kautta voisin 
työllistää itseni ja saada mie-
lekästä työtä.

Vaikka yrityksen perus-
tamisesta on kulunut vain 
muutama päivä, niin olen 
saanut jo toimeksiantoja. Sii-
voan omilla välineillä, toki 
voi siivota asiakkaankin an-
tamilla välineillä, ihan miten 
sovitaan.

Käytän hajusteettomia, 
kotimaisia pesuaineita, joista 
ei pitäisi olla haittaa allergisil-
le. Toivon, että asiakas kertoi-
si etukäteen, jos huoneistoissa 

on erikoispintoja, mihin tarvi-
taan niille soveltuvat pesuai-
neet. Yrityksen perustamisen 
yhteydessä otin vastuuva-
kuutuksen, joten siltäkin osin 
asiat ovat itseni ja asiakkaan 
näkökulmasta katsoen kun-
nossa. Mottoni on: Ei niin 
pientä asiaa, etteikö voisi soit-
taa ja kysyä, kertoi Anna-Ma-
ri Räisänen.

Räisäsen Siivous- ja Kiin-
teistöpalvelusta voi tilata eri-
laisia siivouspalveluita. Yri-
tys hoitaa myös pihatyöt, 
haravoinnit ja muut pienet 
kiinteistöhoitotyöt. Anna-
Mari Räisäsen tavoittaa nu-
merosta 041 314 9962. 

Ape Nieminen

PUDASJÄRVI 16.-21.5.
Kauppatie 3, Entinen kirjakaupan tila Avoinna

ma  10-18
ti-to 10-17
pe   10-16
la    10-14

 Suomen suurin liikkuva vaatekauppa

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

TOMAATTI

199KG

Ilman Plussa-korttia  
2,85 rs (9,50-11,40/kg)

Atria

KANAN  
FILEESUIKALEET
250-300 g (6,63-7,96/kg)

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 12.-15.5. ELLEI TOISIN MAINITA. Tarjoustuotteita rajoitettu määrä

799

Coca-Cola

VIRVOITUS-
JUOMAT
15 x 0,33 l (1,16/l)  
sis. pantit 2,25 
Rajoitus 2 erää/talous

Ilman Plussa-korttia  
10,99-11,49/15-pack (1,77-1,87/l) sis. pantit 2,25

Ilman Plussa-korttia  
2,55 ps (7,29-8,50/kg)

Fazer

TUTTI FRUTTI  
MAKEISPUSSIT
300-350 g (6,43-7,50/kg)

450 2 PS

199RS

COBB-SALAATTI
– AMERIKKALAINEN  
KANASALAATTI
RESEPTI K-RUOKA.FI/RESEPTIT 
TAI K-RUOKA-SOVELLUS

SUOMI

-30 %
Plussa-etu

SUOMI 15
-PACK -11 %

Plussa-etu-34-37 %
Plussa-etu

1.-KPL

K-Ruokamestarin

KUUMAT  
BROILERIN  
GRILLIKOIVET
Raakapaino n. 330 g

HERKKUTORILTA

Voimassa TO-LA 12.-14.5.

220

AMPPARI TUOTEPERHEEN 
JUOMAJÄÄT
83 g (5,30/kg)

Ilman Plussa-korttia 
0,50 kpl (6,02/kg)

5 KPL

-12 %
Plussa-etu

AMPPARI  
KUKKAKIMPPU

1490
KIMPPU

UUTUUS

Grillaten kohti

KESÄÄ
HERKKUTORILTAMME HERKKUTORILTAMME 

MAISTUVAT RUOKA-ANNOKSET MAISTUVAT RUOKA-ANNOKSET 
ARKIPÄIVISINARKIPÄIVISIN

590
ANNOS

MEILTÄ MEILTÄ 
FRISBEEGOLF FRISBEEGOLF 

KIEKKOSETIT!KIEKKOSETIT!

Kauppatie 7, Pudasjärvi 
010 666 8420

HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI

AVOINNA:
maanantai  13.00 - 20.00
tiistaina  13.00 - 20.00
keskiviikkona  13.00 - 01 (-02)
torstaina  13.00 - 20.00
perjantaina  14.00 - 04.00
lauantaina  14.00 - 04.00
sunnuntaina  15.00 - 20.00

 Tervetuloa viihtymään.
Muistathan hyvän hygienian. 

 Tule vain terveenä

LLippu koko taloon 12 € sis. ep.ippu koko taloon 12 € sis. ep.
BAT & RYYDBAT & RYYD

Lauantaina 14.5.Lauantaina 14.5. Oikaisu
Viime viikon Pudasjär-
veläisessä oli ennakko-
juttu Pirtin avajaisista. 
Kuvatekstissä mainittu 
Susanna Soronen ei ole 
kaupunginvaltuutettu, 
vaan on kaupunginval-
tuutettu Paula Sorosen 
tytär.

Toimitus
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Pirtissä herkuteltiin kakkukahveilla

Kauan odotettu Pirtin ava-
jaiskakkukahvit juotiin 
Kurkisalin ylätasanteel-
la 29.04.2022. Heti aamusta  
oli väkeä pitkäksi jonoksi 
asti. Kaupunginvaltuutettu 
Sointu Veivo ohjeisti kan-
saa täyttämään kyselylo-
makkeen ja Paula Soronen 
apulaisineen vastasivat 
kahvipöydän antimista.

 - Hieno päivä ja vilinä 
on käynyt aamusta asti. On 
ollut iloista porukkaa. On 
ollut myös sellaisia kävijöi-
tä, jotka eivät ole vielä ehti-
neet Pirtissä käymään. Toki 
moni kävijä on käynyt asi-
oimassa kunnan palvelu-
jen ääressä. Olemme vaih-
delleet kuulumisia puolin ja 
toisin. Hienoa, että saimme 
nyt parempana ajankohta-
na järjestää tämän tilaisuu-
den kuin mitä viime syk-
synä. Luulisin, että 400-500 
kävijää on päivän aikana 
käynyt, arvioi kaupungin-
johtaja Tomi Timonen.

Kansalaisopisto 
tarjosi musiikkia
Avajaispäivien suunnit-
telun vastuu oli markki-
noinnin ja viestinnän pal-
velusuunnittelija Heikki 
Heikuran ja projektikoor-
dinaattori Kaija Kuirin har-
teilla. He kertoivat, että aa-
mupäivän kävijät olivat 
vähän kiireisempiä kuin 
myöhemmin tulleet. Kun 
musiikkiesitykset alkoivat 
kello kymmenen, niin po-
rukka asettui istumaan ja 
seurustelemaan. Iltapäivän 
kävijät ovat istuneet pitkää-
kin ja näyttäneet viihtyvän 
erinomaisesti. Aamupäi-
vällä esiintyivät Keijo Pii-
raisen yksinlauluoppilaat 
ja Mieslaulajat. Marjut Kos-

sin oppilaista Liisa Moila-
nen ja Aada Pikkuaho soit-
tivat pianoa ja kamariyhtye 
esiintyi musiikinopettaja Jo-
hanna Kilpijärven johdolla. 
Aamupäivän aikana kau-
pungin johtoryhmä oli käy-
nyt myös avajaiskakkukah-
villa.

Kehuja talosta ja 
kakusta
Avajaiskahvitilaisuus ha-
luttiin järjestää vapaamuo-
toisena seurustelutilaisuu-
tena, siksi siellä ei puheita 
pidetty. Pirtin perusajatus 
toteutui, kun ihmiset sai-
vat seurustella ja tutustua 
taloon. Tarjoilusta vastaa-
va Paula Sorjonen kertoi, 
että kehuja oli tullut paljon 
talosta ja tarjoilusta. Hei-
kura ja Kuiri kertoivat, että 
täytekakkua vietiin vuode-
osaston potilaille ja hoito-
henkilökunnalle. Näin he-
kin pääsivät tilaisuudesta 
osalliseksi. Kaupunginjoh-
taja Tomi Timosen ja kau-
punginvaltuutettu Sointu 
Veivon tehtävänä oli seu-
rustella ja jututtaa kävijöi-
tä muiden paikalla olleiden 
työntekijöiden kanssa. Jär-
jestäjät olivat positiivisesti 
tyytyväisiä päivään. Yllät-
tävän paljon oli porukkaa 
käynyt. 

He olivat jo suunnitte-
luvaiheessa miettineet, että 
avajaiskahvipäivä täytyy 
olla joko perjantai tai maa-
nantai, jotta sivukyliltä tule-
vat voisivat samalla reissul-
la hoitaa muitakin asioita. 

Taidekammarin 
aarteet
Kansalaisopiston taidenäyt-
tely oli yleisölle avoinna ja 

moni kävi siihen tutustu-
massa. Taide- ja taitoainei-
den vastuuopettaja Vuokko 
Nyman oli oppaana vierai-
lijoille. Myös kaupungin-
johtaja  Timonen kävi tutus-
tumassa näyttelyyn.

- On todella vaikuttavia 
teoksia. Ihastelin tässä juu-
ri erään opiskelijan tekemiä 
keittiövarustuksia omaan 
kotiinsa. Mukava on näh-
dä tällaisia arjen käyttöesi-
neitä. Kansalaisopiston toi-
minta on tärkeää ja siihen 
sijoitettu euro tulee monin-
kertaisena takaisin osal-
listujien hyvinvointina, 
sivistyksenä ja yhteisölli-
syytenä. Kannatettavaa toi-
mintaa. Meillä kansalais-
opisto on kaiken kansan ja 
ikäryhmien sivistäjä. Se on 
yllätys, mitä kaikkea kansa-
laisopistossa voi opiskella! 

Viivi-tytön  
palaute 
- Positiivista palautetta on 
tullut enemmän kuin nega-
tiivista. Asiakaspalvelua on 
kehuttu erinomaiseksi. Kor-
jaamisen ja kehittämisen 
paikkoja ovat parkkipaik-
ka, opasteet ja informaa-
tio siitä, että täällä on myös 
terveysasema. Nämä kaik-
ki ovat olleet meillä tiedos-
sa ja näihin on tulossa pa-
rannuksia. Haluaisin kertoa 
Viivi-tytön antamasta pa-
lautteesta. Hän piti minul-

le oppitunnin ja kertoi, mi-
ten hyvä ilma täällä Pirtissä 
on, että ihmiset ovat muka-
via ja Pirtti on pudasjärvi-
nen paikka, kertoi Veivo. 

Tärkeä info 
Päiväsaikaan kello 8-16 vä-
lisenä aikana vuodeosas-
tolle kuljetaan Hyvän Olon 
Keskuksen pääoven kaut-
ta. On kuljettava oikealla 
puolella olevan odotusau-
lan läpi kohti vuodeosastoa. 
Ennen vuodeosaston välio-
vea on vasemmalla puolel-
la seinässä puhelin numero, 
johon täytyy soittaa. Hoi-
taja tulee avaamaan oven. 

Kamariyhtye esiintyi musiikinopettaja Johanna Kilpijärven 
johdolla. Kuva: Juha Nyman.

Kello 16.00 jälkeen ja viikonloppuisin. Soita syvennyksessä, vasemmalla puolella seinää olevaa nappia. Soitto menee vuode-
osastolle ja ovi avautuu. Astu sisälle molemmista väliovista ja käänny sen jälkeen oikealle. Vuodeosasto on edessäsi.

Kaija Kuiri ja Heikki Heikura olivat tyytyväisiä, kun avajais-
päivä vihdoin saatiin toteutettua yli odotusten.

Tarjoilusta vastaava Paula Sorjonen kertoi, että kehuja oli tul-
lut paljon talosta ja tarjoilusta. Kuva: Juha Nyman

Kaupunginjohtaja Tomi Timonen oli otettu kansalaisopiston 
oppilaiden taidokkaista töistä.

Kello 8.00-16.00 välillä, soita puhelinnumeroon, niin hoitaja avaa vuodeosaston oven. Kuva: 
Mariitta Timonen

Tai. Pääoven läheisyydessä 
olevasta Infotoimistosta voi 
pyytää apua.

Kello 16.00 jälkeen ja vii-
konloppuna vuodeosas-
tolle pääsee nelosovesta, 
jossa nyt sijaitsee korona-
testauspaikka. Nelosoven 
läheisyydessä vasemmal-
la puolella seinässä on nap-
pi, mistä painetaan. Häly-
tys menee vuodeosastolle 
ja hoitaja avaa sähköiseno-
ven, neuvoi asiakassihteeri 
Mariitta Timonen

Jälkikirjoitus
Heikki Heikura lähetti va-
pun jälkeen tiedon, että jär-
jestetyssä kyselyssä ”Pirtin 
palvelut” saivat arvosanak-
si 4.4, samaan arvosanaan 
ylti ”Pirtti rakennuksena”. 
Vastanneita oli yli 300. Kak-
kukahveilla kävi yli 500 
henkilöä.

Ape Nieminen
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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 12.-17.5. TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 12.-13.5. LAUANTAINA 14.5. MA-TI 16.-17.5. KE-TO 18.-19.5.

TORSTAI-LAUANTAI 12.-14.5. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 16.-18.5.

KENKÄOSASTOLTA

99999090

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

110000

119999229999 115959

550000

224949

559595 225050

227979

110000

110000

229595
kgkg

pkt

114949

119999

pkt

pktpkt

999595
kgkg

999595

66959511119595

449999
ras

pss

kg

pktpkt
kg

225050

prkprk

117979

227979

550000
pss

115959
pkt

119999
plo

pss

kpl

kg kg

pkt

kg

2 kg/tal.2 kg/tal.

2 pkt

pkt

pss

kpl

119999
kg

669090
kpl

117979
pss

339595
prk

225050
pkt

669595339999
kgkg kg

119999
prkprk

110000
prkprkrasras 224949

rasras

2 pkt/talous

4 pkt

pktpkt

4 plo

2 pkt

117979
psspss

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

49499595

45459090

44449090

2 prk

59590000 39399090

35359090

34349090

49499090

34349090

39399090 44449090 39399090 44449090

VartaVarta
AKUT AKUT esim. D24 60 ahesim. D24 60 ah

89890000

EldoradoEldorado
TONNIKALA-TONNIKALA-
HIUTALEETHIUTALEET

185/140 g185/140 g
öljyssäöljyssä

Atria Atria 
PERUNA-PERUNA-
PEKONI-PEKONI-

SALAATTISALAATTI
700 g700 g

SnellmanSnellman
Tosi MureaTosi Murea

KINKUTKINKUT
200 g200 g

SuomalainenSuomalainen
TUORE-TUORE-

KURKKUKURKKU

PRINGLESPRINGLES
180-200 g180-200 g

KuumaKuuma
GRILLATTUGRILLATTU
BROILERIBROILERI
kokonainenkokonainen

Vaasan Vaasan 
ISO-ISO-
PAAHDOTPAAHDOT
500-525 g500-525 g

PingviiniPingviini
VANILJA-VANILJA-
JÄÄTELÖJÄÄTELÖ
1 l1 l

Ingman Ingman 
TUUTITTUUTIT
120 ml120 ml
laktoositonlaktoositon

HK HK 
SININENSININEN
LENKKILENKKI
500-580 g500-580 g

AtriaAtria
LAUANTAI-LAUANTAI-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

Valio Valio 
OLTERMANNIOLTERMANNI
JUUSTOTJUUSTOT
250 g250 g

PorsaanPorsaan
KYLJYKSETKYLJYKSET

NaudanNaudan  
JAUHELIHAJAUHELIHA
rasvaa max 10%rasvaa max 10%

Atria KananAtria Kanan  
PAISTILEIKKEETPAISTILEIKKEET
450-600 g450-600 g

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

OolanninOolannin  
UUNIRAPEATUUNIRAPEAT
RANSKA-RANSKA-
LAISET LAISET 500 g500 g

SisuSisu
TUMMATUMMA
KARKKI-KARKKI-
PUSSIPUSSI
250 g250 g

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

Poprilli Poprilli 
GRILLI-GRILLI-
MAKKARAMAKKARA
400 g400 g

Vici ClassicVici Classic  
KALAPUIKOTKALAPUIKOT
250 g pakaste250 g pakaste

SokerittomatSokerittomat
COCA COLA COCA COLA taitai  
FANTAFANTA1,5  tai 1,5  tai 
BONAQUA BONAQUA 
KIVENNÄISVESIKIVENNÄISVESI  
1,5 l sis. pantin1,5 l sis. pantin

Eesti pagar Eesti pagar 
VALKOSIPULI- VALKOSIPULI- 
tai tai YRTTI-YRTTI-
PATONKIPATONKI
175 g175 g

Oululainen Oululainen 
RUIS-RUIS-
LIMPPULIMPPU
700 g700 g
viipaloituviipaloitu

Atria Atria MAKSA-MAKSA-
LAATIKKO LAATIKKO 400 g tai400 g tai  
LIHAPERUNA-LIHAPERUNA-
SOSELAA-SOSELAA-
TIKKO TIKKO 350 g350 g

Kruger Kruger 
KAAKAO-KAAKAO-
JUOMAJAUHEJUOMAJAUHE
800 g800 g

KariniemenKariniemen  
BROILERINBROILERIN
GRILLIBOXIGRILLIBOXI
n. 1,7 kgn. 1,7 kg
marinoitumarinoitu

TuoreTuore  
PORSAANPORSAAN
LIHAKUUTIOLIHAKUUTIO

Valio Valio 
sokerittomatsokerittomat

HÖRPPYHÖRPPY
MEHUJUOMATMEHUJUOMAT

1 l1 l

EldoradoEldorado
SUKLAA-SUKLAA-
VOHVELIVOHVELI

200 g200 g

ValioValio
JOGURTITJOGURTIT

1 kg1 kg

KivetönKivetön
VIHREÄ VIHREÄ taitai

TUMMATUMMA
RYPÄLERYPÄLE

500 g500 g

Valio Valio 
VOI VOI 500 g500 g
normaali-normaali-
suolainensuolainen

JAFFAJAFFA
APPELSIINIAPPELSIINI

Golden Deli Golden Deli 
OMENAOMENA
HollantiHollanti

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

Brandtex Brandtex 
naisten naisten 
FARKKU-FARKKU-
PAITAPAITA
Koot: 36-52Koot: 36-52

M-X.O naisten M-X.O naisten 
PELLAVAHOUSUTPELLAVAHOUSUT
yksi kokoyksi koko

SamuikaSamuika
saumatonsaumaton
LENKKARILENKKARI
Koot: 36-45Koot: 36-45

IrtoIrto
KARJALANPAISTIKARJALANPAISTI

Polecat nuortenPolecat nuorten
VAPAA-AJANVAPAA-AJAN
KENKÄKENKÄ
Koot: 36-41Koot: 36-41

Strollers miestenStrollers miesten
LENKKARITLENKKARIT
Koot: 40-46Koot: 40-46

Soda CollectionSoda Collection
naisten naisten 
FARKKU- FARKKU- 
HAMEHAME
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Brandless miesten Brandless miesten 
ULKOHOUSUTULKOHOUSUT
30/30-32, 38/30-3230/30-32, 38/30-32

Fiini Fröökynä Fiini Fröökynä 
PELLAVAPUSEROPELLAVAPUSERO
yksi kokoyksi koko
useita värejäuseita värejä

Adam WalkerAdam Walker
miesten miesten 
HUPPARIHUPPARI
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Gulliver Gulliver 
tyttöjentyttöjen
LENKKARITLENKKARIT
Koot: 20-27Koot: 20-27

Gulliver Gulliver 
tyttöjentyttöjen
LENKKARITLENKKARIT
Koot: 28-35Koot: 28-35

Gulliver Gulliver 
poikienpoikien
LENKKARITLENKKARIT
Koot: 20-27Koot: 20-27

Gulliver Gulliver 
poikienpoikien
LENKKARITLENKKARIT
Koot: 28-35Koot: 28-35
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Kevään konepäivät Koskitraktorilla

Koeajossa Valtra, Case ja New Holland 
Suojalinnan teollisuusalu-
eella kävi vilske, kun Kos-
kitraktori järjesti 29.04.2022 
traktoreiden esittely- ja koe-
ajopäivän. Valtran, Casen ja 
New Hollandin konemyyjät 
esittelivät uutukaisia  trak-
toreitaan kiinnostuneille. Di-
mexin edustaja oli paikal-
la kertomassa työvaatteista 
ja grilliteltasta sai mukavi-
en porinoiden lisäksi ilmasta 
makkaraa. Aurinkoinen sää 
suosi ulkoilmatapahtumaa, 
joka veti paikalle runsaas-
ti yleisöä. Paavo Valikainen 
ja Olli Ervasti olivat tulleet 
mielenkiinnosta katselemaan 
uusia traktoreita. Paavo ker-
toi, että hänellä on ollut kol-
me New Hollandin trakto-
ria. Yksi hänen traktoreistaan 
on paraikaa huollossa. Paavo 
käyttää traktoreita ja kaivin-
koneita urakointihommiin 
yhdessä poikansa kanssa. 
Paavo kertoi ostaneensa en-
simmäisen nelivetotraktorin 
vuonna 1985. Varustuksen ja 
tekniikan myötä traktoreiden 
ajettavuus ja käyttö eri tehtä-
vissä on monipuolistunut ja 
automaattivaihteisto auttaa 
risteysajossa. 

- Kyllä tällainen näyttely-
päivä on mielenkiintoinen. 
Täältä saa samalla tarvitta-
vat varaosat, niin ei tarvitse 
Oulusta saakka lähteä hake-
maan. Palvelu on ollut hy-
vää, totesi Valikainen.

Nainenkin  
tarvitsee traktoria 
Yleensä traktorin omistaja on 
mies. Kaisu Heikkinen tuli 
katsomaan traktoriaan, jon-
ka hän oli tuonut huoltoon. 
Hän sanoi huumori mieles-
sä, että jos se on valmis, niin 
hän lähtee Valmetillaan vap-
puaattona cruisailemaan Ku-
renalan keskustaan! Kaisulla 
on tarkoitus käyttää trakto-
riaan talvisin lumensiirtoon. 
Lumenaurauksesta jäävä lu-
mikinos liittymässä on huo-
noselkäisille, eläkeläisille ja 
muillekin aika raskas työ. 
Oman liittymän lisäksi hän 
puhdistaa samalla naapurin-

kin liittymän.
- Alkuvuoden jälkeen 

traktoreiden huoltoruljans-
si kiihtyy kesää kohti. Trak-
toreita tuodaan huoltoon Pu-
dasjärven lisäksi Ranualta 
ja Puolangalta. Puimureita, 
metsäkoneita ja muuta ras-
kasta kalustoa tulee huoltoon 
tasaiseen tahtiin, kertoi Kos-
kitraktoreiden työnjohtaja 
Vesa-Pekka Takarautio.

Koskitraktorin  
toiminta on  
laaja-alaista
- Väkeä on ollut tosi hyvin 
liikkeellä. Tosi positiivinen 
rähinä on ollut päällä. Kem-
peleen Haka Centeristä Kalle 
Piirainen ja Jari Kennilä esit-
televät New Hollandin ja Ca-
sen traktorit sekä Hyundain 
kaivinkoneen. Oulun Valt-
ralta / Acgo Suomi Oy:sta 
Topi Väänänen ja Timo Hek-
kala ovat tuoneet paikalle 
kaksi Valtran traktoria koe-
ajettavaksi. Meille tänä päi-
vä tuo näkyvyyttä ja pai-
kallista positiivista sykettä. 
Myynninkin kannalta Kone-
päivillä on merkitystä, totta 
kai. Meillä on tänään erilai-
sia tarjouksia asiakkaillem-
me. Metsäkoneille meillä on 
pääasiallisesti varaosamyyn-
tiä, mutta jonkun verran teh-
dään huoltoja. Traktoreihin, 
puimureihin, ajosilppurei-
hin, kuorma-autoihin ja puu-
tavaranostureihin meiltä löy-

Koskitraktorilla on huoltosopimukset Valtran, Casen ja New Hollandin traktorivalmistajien kanssa.

tyy pätevä huoltohenkilöstö. 
Ajosilppureiden kauimmai-
set asiakkaat ovat Haminas-
sa ja Itä-Suomen alueella. 
Isompaa korjausta vaativat 
ajosilppurit tuodaan lavetilla 
tänne ja korjaukset tehdään 
täällä. Keväisin kaksi mies-
tä kiertää viikon pari ja teke-
vät kausihuoltoja asiakkai-
den tiloissa ympäri Suomea. 
Traktorihuolloissa on noin 
sadan kilometrin toimintasä-
de. Huoltosopimuksien mu-
kaan hoidamme oma alueen 
ja joskus vähän enemmänkin. 
Meillä on Valtran, New Hol-
landin ja Casen merkkiedus-
tus ja varaosamyynti sekä 
John Deerin metsäkoneiden 
huoltosopimus ja varaosa-
myynti, kertoi Tuomo Yli-
koski.

Oulun Valtran / Acgo 

Suomi Oy:n konemyyjä 
Topi Väänänen oli tyytyväi-
nen päivän antiin. Hän ker-
toi, että mukavasti oli ol-
lut kiinnostuneita ja koneen 
katsojia. Tolkusti oli saanut 
puhua! Hän piti päivää on-
nistuneena, koska monia tar-
jouspyyntöjä oli tullut. Meillä 
on Kempeleessä myyntipis-
te. Minun myyntialueeni on 
Oulu-Kuusamo akselilla. Me 
olemme Acgo Suomi Oy:ssa 
töissä, joka on Valtran myyn-
tiyhtiö Suomessa. Kempe-

leessä meillä on myynti ja 
varaosamyyntiä ja Koski-
traktori on Valtran sopimus-
huoltaja tällä alueella, kertoi 
Väänänen.

Huoltokorjauksia 
asiakkaan  
kotitilalla
- Ajoin edellisiltana Casen 
halliin sulamaan. Aamul-
la Koskitraktorin huoltoauto 
tuli oven eteen. Juotiin kahvit 
ja ruvettiin hommiin. Mai-

niosti homma pelaa. Heil-
lä oli kaikki varaosat muka-
na. Minun isäni on käyttänyt 
näitä palveluja jo silloin, kun 
heillä oli vain pelkkä trak-
torihuolto. Noin yhdeksän 
vuotta sitten teetetin täällä 
ensimmäisen kytkinremon-
tin. He korjaavat täällä trak-
torin kuin traktorin, kertoi 
hyvästä palvelusta taivalkos-
kelainen Kyösti Tyni. 

Ape Nieminen

Haka Centerin konemyyjä Jari Kennilä ja kolmen sukupolven miehet Taivalkoskelta: Niila, 
Aarni, Kyösti ja Armas Tyni. - Kyllä täällä remontit osataan tehdä. Palvelu on pelannut ja tyy-
tyväinen olen ollut, kertoi vanha isäntä Armas.

Oulun Valtran konemyyjä Hekkala Timo, Risto Kokko Kokko-
peatista, Oulun Valtran konemyyjä Topi Väänänen ja Kokko-
peatin työntekijä Yaroslav Lobasch.

New Hollandin ratissa Paavo Valikainen ja juttukaverina Olli 
Ervasti.

Työnjohtaja Vesa-Pekka Takarautio kertoi Kaisu Heikkiselle, 
missä vaiheessa hänen traktorinsa huolto oli. 
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Jutellaan asioista maan ja taivaan välillä
Tyrnävän parlamentti lu-
nasti lupauksensa 2.5.2022 
ja tulivat vieraiksi Pudasjär-
velle, Nesteen parlament-
tiin. Miehet olivat luvan-
neet Timo Liikaselle, kun 
hän siirtyi Tyrnävän kirkko-
herran virasta Pudasjärvel-
le, että he tulevat käymään. 
Lupaus oli vähällä unoh-
tua, mutta  Liikanen oli vih-
jaissut asiasta Yrittäjien leh-
dessä. Tyrnävältä lähtikin 
heti kymmenkunta aktiivis-
ta parlamentin jäsentä. Kai-
ken kaikkiaan heitä on noin 
17 miestä. Miehet ovat vä-
hintään 70-vuotiaita. Onpa 
pari 90-vuotiastakin. Pieni 
harmin paikka oli se, että 
vieraat eivät päässeet jut-
tusille paikallisten kanssa. 

Nesteen parlamentti oli ko-
koontunut kello seitsemän 
ja saaneet juttunsa juteltua. 
Vain Tapio Pohjanvesi oli 
paikalla koko tyrnäväläis-
ten vierailun ajan.

Parlamentissa 
parannetaan  
maailmaa
Tapio Pohjanvesi kertoi, 
että Pudasjärven parla-
mentti kokoontui pitkään 
Teboililla. Kenellä oli ai-
kaa tuli jo aamu seitsemältä 
ja työssäkäyvät käväisivät 
kahvilla yhdeksän aikoihin. 
Kahvilatoiminnan loputtua 
parlamentti siirtyi Nesteel-
lä. Seurakuntaan valittiin 
syyskuussa 2016 uudeksi 

kirkkoherraksi Timo Liika-
nen. Kerran hän tuli luok-
semme ja kysyi: Tiedättekö 
kuka minä olen? Tulen käy-
mään parlamentissa joka 
maanantai. Minulla oli sel-
lainen tapa jo Tyrnävällä.

- Meillä on kerrankin 
avoin kirkkoherra, joka on 
kansan keskuudessa. Pi-
dän sitä erittäin hyvänä, 
että hän osaa normaalikan-
salaisten kanssa jutustella 
arkisista asioista. Kyllä me 
parlamentissa maailmaan 
parannetaan. Sosiaalinen 
kanssakäyminen on tärkeä-
tä. Joskus käydään kunnan 
asioitakin läpi. Toisinaan 
moititaan, toisinaan kiite-
tään. Mukava on keskustal-
la ja aina kuulee jotain uut-

ta, kertoi kokemuksiaan 
Pohjanvesi.

Tyrnävän  
parlamentissa 
pudasjärveläistä 
verta
Tyrnävän parlamentin syn-
ty sijoittuu 1970-luvun lop-
pupuolella. Parlamentti ko-
koontuu viitenä arkipäivän 
aamuna paloaseman kella-
rissa, jossa miehet itse keit-
televät kahvit. Miesten kes-
ken on hyvä yhteishenki, 
joka on syntynyt heidän 
omassa ”korkeakoulus-
saan”. Mielipiteitä on kuu-
lemma mitattu kantilta jos 
toiseltakin ja huumori on 
välillä aika raakaa. Viime 

aikoina puhetta on riittänyt 
Putinista. Jukka Matinolli, 
Alpo Nisula ja Jukka Siira 
kertoivat, että Timo Liika-
nen kävi joka toinen viikko 
porisemassa heidän kans-
saan. 

- Minun esi-isäni ovat 
lähteneet Hetekylästä. En-
simmäinen tieto on Bern 
Öörnasta vuodelta 1530.

1700-luvun loppupuolel-
la heitä tuli Tyrnävälle. Su-
kunimi on vaihtunut monta 
kertaa talojen mukaan. Oli 
Uusi-Suorsa, Tihinen, Ala-
Siira, Oinas ja nyt Siira, ker-
toi Kari Siira. 

Timo Liikanen kertoi, 
että kun hän tuli valituksi 
Pudasjärven kirkkoherrak-
si syyskuussa 2016, hän ha-

lusi heti olla mukana parla-
mentissa. Siellä saa kohdata 
miehiä ja puhua kaikenlais-
ta. On huumoria ja joskus 
puhutaan vakavampaa-
kin. Tyrnävällä aloitin par-
lamenttiurani. Haluan koh-
data kansan syviä rivejä ja 
mennä sinne missä ihmiset 
luonteisesti kokoontuvat. 
Parlamentilla on miehil-
le myös sosiaalisen kanssa-
käymisen merkitys. Ihmi-
set tulevat tutuiksi puolin 
ja toisin ja joskus voin saa-
da saarnaakin joitain vink-
kejä tai ymmärrystä.

Ape Nieminen

Parlamentti antaa mielenterveyttä, jolla säästetään Tyrnävän kunnan varoja, kommentoivat miehet.

Harrastuksena aamu-uinti
Puikkarin joka tiistaiset ja tors-
taiset aamu-uinnit saavat Jorma 
Keskitalon ja Sampo Nevalan 
lähtemään Asmuntista Kure-
nalle. Jorma kertoi, että Sampon 
kanssa on sovittu, että ajetaan 
matka vuoron perään. Samal-
le reissulle miehet yhdistävät 
kauppa- ja muut asiat. Idea aa-
mu-uinneista lähti siitä, kun 
miehet kuulivat, että eläkeläisil-
le käynnit Puikkarissa ovat lähes 
ilmaisia. Niinpä miehet homma-
sivat 40 euroa maksavat hyvin-
vointipassit, jotka oikeuttavat 
käyttämään Puikkarin palvelu-
ja.

- Mehän innostuttiin heti, 
kun kuultiin tästä mahdollisuu-

desta. Kyllä uimisesta on meil-
le enemmän hyötyä kuin, mitä 
meillä bensakuluihin menee. 
Hyvähän se on pitää kunnos-
taan huolta. Minä käyn uimas-
sa ja nautin porealtaiden pal-
veluista. Saunassa on mukava 
jutustella toisten miesten kanssa. 
Uimahallissa käynnin jälkeen 
mennään yleensä Kylmäselle 
kahville. Kyllä ne maistuvat uin-
nin jälkeen hyvältä, totesi Jorma.

Lihashuoltopaikka 
kyläläisille
Jorma osti muutama vuosi sit-
ten Asmuntin entisen kou-
lun yksityiseltä. Hänellä on ta-
voitteena käydä koko kiinteistö 

läpi. Ahkerasti hän on remont-
tia tehnytkin. Koulun sisäpin-
nat on laitettu uusiksi ja monia 
paikkoja on maalattu sisällä ja 
ulkona. Kun Jorma jäi eläkkeel-
le vuonna 2017, niin hän ha-
lusi jotain tekemistä. Koulun 
600 neliössä tekemistä on riittä-
nyt. Koulussa on voimistelusa-
li, keittiö ja neljä luokkahuonet-
ta. Hänellä vaimon kanssa on 
käytössä saunallinen kolmio. 
Yhdestä luokkahuoneesta Jor-
ma teki kuntosalin, jossa kyläläi-
set voivat käydä ylläpitämässä 
lihaskuntoaan. Erilaisia kunto-
laitteita on noin 30 kappaletta, 
jotka Jorma on kaikki itse hank-
kinut. Salin lämmitys hoidetaan 
kaminalla. Käyttäjät laittavat 
yhteiseen kippoon pienen sum-
man, jolla ostetaan polttopui-
ta. Asmuntissa ei ole kovin pal-
jon harrastus mahdollisuuksia, 
mutta talvella eräs kyläläinen 
pitää hiihtolatua auki. Kyläläi-
set kokoontuvat koululle hirvi-
peijaisiin, pikkujouluihin ja ka-
raokeiltoihin. 

Kaverin kanssa  
Puikkariin
Sampo Nevala on ammatiltaan 
metsuri. Metsurin työt ovat jää-
neet ja Sampo viettää eläkepäi-

viään. Aikaa on. Aamuisin hän 
nousee jo hyvissä ajoin. Päivän 
aikana hän saattaa lähteä ranka-
metsään ja nauttia siellä työnte-
osta. Jotain liikuntaa pitää olla, 
että paikat pysyvät kunnos-
sa. Sampo on käynyt treenaa-
massa lihaksiaan koulun salilla. 
Hän tutustui Jormaan muutama 
vuosi sitten ja iloitsee, että voi 
hänen kanssaan tehdä yhteisiä 
uimahallimatkoja.

- Joka tiistai ja torstai olemme 
pyrkineet käymään. Lähdem-
me täältä niin, että olemme ui-
mahallilla

hyvissä ajoin. Hyvin hiljais-
ta siellä aamuisin on. Samat 
henkilöt käyvät aamu-uinnil-
la tai vesijumpassa. Saunan jäl-
keen minä menen lämpimään 
porealtaaseen ja otan vesihie-
rontaa. Rännisuihkun alla an-
nan veden hieroa käsiä, hartioita 
ja päätä. Kyllä mukavalle tun-
tuu. Yleensä meillä menee noin 
puolitoistatuntia Puikkarissa. 
Samalla matkalla käydään kah-
veilla ja kaupasta täytyy ”Berlii-
nin pätkä” hakea. Mukava, kun 
on päässyt käymään. Kohtahan 
tuo taas suljetaan kesäksi. Kyllä 
me aiotaan jatkaa uimista. Tämä 
antaa henkistä hyvinvointia, to-
tesi Sampo.

Ape Nieminen

SOIVA SIILI 25v.

JUHLAKIERTUE
Kuusamo 13.5. Taivalkoski 14.5. Pudasjärvi 15.5.
Ylivieska 28.5.   Raahe 29.5.   Oulu 12.6.

Hyvän olon keskus, Kurkisali
su 15.5. klo 15.00

Voit auttaa Ukrainan kriisistä kärsiviä perheitä
osallistumalla konsertissa SPR:n keräykseen.

Lastenmusiikkikonserttiin on vapaa pääsy.

Kulttuuripalvelut

MPK:n soittokunnan ja reserviläiskuoron
KAATUNEIDEN MUISTOPÄIVÄN KAATUNEIDEN MUISTOPÄIVÄN 

KONSERTTIKONSERTTI
Pudasjärven kirkossa su 15.5.2022 klo 19.00.Pudasjärven kirkossa su 15.5.2022 klo 19.00.

Ohjelmassa mm. Evakon laulu, Finlandia hymni, Ohjelmassa mm. Evakon laulu, Finlandia hymni, 
Kodin vartijat, Sotaveteraanien iltahuuto yms.Kodin vartijat, Sotaveteraanien iltahuuto yms.

Kirkkoon on klo 18.30 seurakuntatalolta Nevakiven järjestämä Kirkkoon on klo 18.30 seurakuntatalolta Nevakiven järjestämä 
linja-autokuljetus. Paluukyyti konsertin loputtua.linja-autokuljetus. Paluukyyti konsertin loputtua.  

Vapaa pääsy.  Ohjelmalehti 10 €. 
Tuotto ”Kotirintaman naisia ja perheiden elämää” kirjaan.

TERVETULOA!TERVETULOA!

Sampo Nevala ja Jorma Keskitalo nauttivat saunan jälkeen 
lämpimästä porealtaasta ja sen ohella myös vesihieronnois-
ta. Kuva Heimo Turunen. 
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Kevään 
päätösuintikisat

Pudasjärven Urheilijoiden 
Uintijaoston kevään vii-
meiset uinti kisat ja kau-
den päätöstilaisuus pidet-
tiin Puikkarissa su 24.4. 
Uintikisaan osallistui 17 
uimaria ja mukaan saa-
tiin kolme ensikertalais-
takin, mikä on aina terve-
tullutta. Kaikki osallistujat 
palkittiin ja kausi on tältä 
erää paketissa, mutta odo-
tellaan luonnonvesien au-
keamista ja lämpenemistä, 
että pääsisimme luonnon-
vesiin uimaan. Puikkarissa 
uintikausi jatkuu vielä ju-
hannukseen saakka ja tilaa 
löytyy uinnin ystäville. AS

Tulokset 
Tytöt 6 v. vapaa 10 m 1. 
Vilja lvola 36,9. Pojat 6 
v. vapaa 25 m 1. Kasperi 
Lantto 46,8. Pojat 7. vapaa 

35 m 1. Konsta Lantto 41,5.
Tytöt 8 v. vapaa 25 m 1. 
Lotta Lohilahti 49,2. Po-
jat 8 v vapaa 25 m 1. Aap-
po Piri 37,9, 2. Luukas 
Kumpula 38,3, 3. liro Piri 
45,8.  Tytöt 9 v. vapaa 25 
m 1. Lumi Lohilahti 45,5, 
2. Satu Rantala 50,4. Pojat 
9 v. vapaa 25 m 1. Eemeli 
Ylilehto 34,3, 2. Urho lvo-
la 38,7. Tytöt 10 v, vapaa 
25 m 1. Sisiko Rantala 41,3. 
Pojat 10 v, vapaa 25 m 1. 
Akseli Sarajärvi 36,1. Ty-
töt 12 v. vapaa 50 m 1. El-
len Kumpula 52,4, 2. Iiris 
Piri 53, 7. Tytöt 12 v. sel-
kä 50 m 1. Ellen Kumpula 
49,9. Tytöt 12 v. rinta 50 m 
1. Iiris Piri 1.01,2. Pojat 13 
v. vapaa 50 m 1. Jere Kauk-
ko 35,2, 2. Antton Kumpu-
la 41,0.

Uintikisaan osallistui 17 uimaria ja mukaan saatiin kolme 
ensikertalaistakin.

Jehovan todistajat 
palasivat 

valtakunnansaleille
Kahden vuoden virtuaa-
listen kokousten jälkeen 
Jehovan todistajat palasi-
vat jälleen valtakunnansa-
leille. Seurakunnat pitävät 
kokouksia valtakunnan-
saleilla kaikilla niillä alu-
eilla, joilla paikalliset vi-
ranomaisohjeet sallivat 
sen. Pudasjärvellä koko-
uksia on järjestetty huhti-
kuun alkupäivistä alkaen.

Kahden viime vuoden 
ajan Jehovan todistajien 
valtakunnansalit pysyi-
vät käytännössä suljettui-
na pandemian ja siihen 
liittyvien terveysriskien 
vuoksi. Pudasjärvelläkin 
siirryttiin videoneuvotte-
lupalvelujen välityksel-
lä pidettäviin virtuaalisiin 
kokouksiin maaliskuussa 
2020. Tällä tavalla koko-
ustoimintaa voitiin jatkaa 
keskeytyksettä pandemi-
asta huolimatta.

-Toimintamme on jat-
kunut poikkeusolosuh-
teissakin videoneuvotte-
lupalvelun avulla erittäin 
sujuvasti. Tämä ei kuiten-

kaan korvaa tapaamisia 
ja yhdessäoloa ystävien 
kanssa. Tätä olemmekin 
kaivanneet kaksi vuotta, 
sanoo Jehovan todistajien 
aluetiedottaja Matti Sala-
vaara.

Tällä hetkellä Jehovan 
todistajat eivät suorita 
raamatullista opetustyö-
tään tavoilla, joissa toi-
sia tavattaisiin fyysisesti. 
Opetustyötä tehdään tois-
taiseksi muilla tavoilla, 
esimerkiksi puhelimitse.

Jehovan todistajien ti-
laisuuksiin on vapaa 
pääsy, eikä niissä kerätä 
kolehtia. Valtakunnansa-
leilla hygieniaan kiinni-
tetään erityishuomiota ja 
siellä on edelleen voimas-
sa kasvomaskisuositus.

Pudasjärvellä järjeste-
tään sunnuntaisin yleisö-
esitelmä kello 11. Lisää 
tietoa Jehovan todistajis-
ta ja heidän järjestämis-
tään tilaisuuksista saa os-
oitteesta www.jw.org.

Harri Oinas-Kukkonen
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Leskenlehdellä ja muilla kevätkasveilla on kiire kukkia ja 
ne ottavat samalla riskin

Leskenlehti kuten monet 
muutkin matalat kevät-
kasvit koettavat kukkia 
mahdollisimman nope-
asti heti lumien sulettua. 
Mitä pidemmälle kevät 
etenee, maasta nousee en-
tistä korkeampia kasveja, 
jotka peittävät varjollaan 
matalat kasvit. Lesken-
lehti on varmasti monelle 
tuttu kasvi, sillä sitä esiin-
tyy koko maassa. Tosin 
Kemi-Kajaani linjan poh-
joispuolella esiintyminen 
harventuu. Nämä ensim-
mäiset kevät kasvit kasva-
vat usein laajoina kasvus-
toina ja näin ollen niillä on 
tärkeä tehtävä maaeroo-
sion estäjänä. Vaikka les-
kenlehti viihtyy varsin 
karullakin maaperällä 
ovat sen suosiossa koste-
at, kalkkipitoiset ja savi-
set maat.

Toisinaan niin lesken-

lehti kuin monet muutkin 
kevätkasvit joutuvat vaike-
uksiin takatalven vuoksi. 
Monet kevätkasvit kasvavat 
tiheinä kasvustoina. Tiheis-
sä mättäissä saattaa ´´pien-
ilmasto´´ olla monta astet-
ta yläpuolella olevaa ilmaan 
lämpimämpää. Takatalven 
sattuessa kasveille tulee on-
gelmia pölytyksen kanssa, 
koska mehiläiset ja kärpä-
set suorittavat pölytyksen. 
Usein takatalven pakkaset ja 
lumi eivät tuhoa koko kas-
via, vaan osia kasvista. Kas-
vien silmuista syntyy uusia 
haaroja tuhoutuneiden tilal-
le. Leskenlehden mykerö-
varret nousevat eteläisessä 
Suomessa jo huhtikuun alus-
sa. Varren päässä olevat my-
keröt houkuttelevat aikaisin 
liikkuvia hyönteisiä. Lopul-
ta mykeröihin puhkeaa kau-
nis leskenlehden kukka. 
Leskenlehden on otaksuttu 

kuuluvan myös Suomen al-
kuperäiseen lajistoon. Lajin 
alkuperäisiä kasvupaikko-
ja ovat olleet rannat, lähtei-
köt ja erilaiset kosteat lehdot 
ja korvet. Leskenlehdelle ke-
hittyy samantapaisia ´´hap-
supalloja´´ kukinnan jälkeen 
kuten voikukallakin. Näiden 
tuulessa lentävien pähkylä-
hedelmien avulla kukka le-
viää uusille kasvupaikoille. 

Leskenlehti on ollut jo 
muinoin tärkeä hyötykas-
vi. Tosin nykyisin sen aineo-
sia tutkittaessa kasvista on 
löydetty ihmiselle haitalli-
sia aineosia, jotka jopa aihe-
uttavat syöpää. Usein tietty-
jen luonnonkasvien käyttöä 
kannattaa rajoittaa muun 
muassa raskaana ollessaan, 
eikä mitään kasvia tule käyt-
tää, ellei ole varma sen tur-
vallisuudesta. Leskenlehden 
käyttöä on rajoitettu monis-
sa Euroopan maissa. Toisis-
sa maissa on kielletty kukin-
non hyötykäyttö ja toisissa 
maissa lehtien käyttö. 

Leskenlehti kasvattaa uu-
det lehdet vasta kukkimisen 
jälkeen. Keskikesällä par-
hailla paikoilla saattaa olla 
laaja yhtenäinen leskenleh-
tien vihreä matto. Tiheässä 
kasvussa muut kasvit eivät 
pääse tunkemaan itseään les-
kenlehtien joukkoon. Koska 
leskenlehti kasvattaa jo ke-
sällä uudet lehdet, näin sillä 
ei kulu seuraavana keväänä 
aikaa uusien lehtien kasvat-
tamiseen. Vaikka leskenleh-
den myrkyllisyydestä ollaan 
oltu montaa mieltä, kasvia 
käytetään yhä joissakin Eu-
roopan maissa muun mu-

assa karamelleissa. Monella 
vähemmän vaaralliseksi luo-
kitetulla kasvilla on paljolti 
samoja ominaisuuksia kuin 
leskenlehdellä. Ratamoja on 
käytetty samoihin vaivoi-
hin. Eri ratamolajeja on käy-
tetty, kuten leskenlehteäkin, 
hyödyksi jo tuhansia vuosia. 
Virallisissa tutkimuksissa on 
ratamoilla muun muassa to-
dettu niin antiseptinen, kuin 
ihon uusiutumista edistävä 
vaikutus. 

Sen jälkeen, kun lesken-
lehti on kukkinut, nousee 
lehtomaiseen metsään kor-
keampia kasveja kuten ke-
väiset linnunherne ja kiurun-

kannus. On lukuisa joukko 
kevätkasveja, jotka kukkivat 
jo ennen kuin puut ovat saa-
neet kunnolla lehden. Mitä 
pohjoisemmaksi mennään, 
niin sitä vähemmän löytyy 
yksivuotisia kasveja. Tun-
turiseuduilla kasvukausi on 
lyhyt ja lähes kaikki kasvit 
ovat monivuotisia. Pohjoi-
sen kesä on epävakainen ja 
lyhyt ja monien kasvien tu-
lee varustautua jo syksyllä 
seuraavaan kevääseen. 

Epävakaa ja lyhyt kesä 
hankaloittaa kasvien kehit-
tymistä siemenestä täysikas-
vuiseksi. Leskenlehti, kuten 
monet muut kasvit ottavat 

Leskenlehden käytöstä on viitteitä jo tuhansien vuosien ajalta niin lääkekasvina kuin muun-
kinlaisena hyötykasvina. Leskenlehti on ollut merkittävä kasvi myös eri uskonnoissa. Katol-
lisessa kirkossa leskenlehti tunnetaan Neitsyt Marian kukkana. 

riskin kukkiessaan var-
hain. Kukinta on ohi var-
sin nopeasti. Taistelu kas-
vupaikoista on kova ja 
matalien kasvien on ehdit-
tävä kukkia ennen korke-
ampien ilmestymistä sa-
malle kasvupaikalle. Toki 
kaikki varhaiset kasvit ei-
vät kuki. Muun muassa 
peltokorte kasvattaa uutta 
versoa. Peltokorte kuuluu 
niihin lajeihin, joiden otak-
sutaan olleen maankama-
ralla jo ennen ainuttakaan 
kukkivaa kasvia.

Jarmo Vacklin

Monelle leskenlehti on vain voikukan kaltainen rikkakasvi, 
kun taas toisille se on tärkeä kevään merkki. Toisinaan les-
kenlehti kasvaa laajoina kasvustoina ja on laskettu jopa liki 
200 metriä juuristoa neliömetrillä. 

Metsien inventointi 
tuo uutta tietoa 

metsänomistajille ja 
toimijoille

Pudasjärven, Puolangan 
ja Utajärven alueen yk-
sityismetsistä on julkais-
tu uutta metsävaratietoa 
Metsäkeskuksen Met-
sään.fi palvelussa.

Uusista tiedoista nä-
kyy metsikkökuvioit-
tain muun muassa puus-
ton tilavuus ja pituus 
sekä ehdotetut hakkuu- 
ja metsänhoitotoimenpi-
teet. Tiedot ovat saatavil-
la Metsään.fi-palvelusta 
tilakohtaisena tietona yk-
sityisille metsänomista-
jille ja Metsään.fi-palve-
lun avoimen metsätiedon 
osiosta muille tiedon 
käyttäjille.

Hankkeen kokonais-
ala oli 220 000 hehtaa-
ria. Inventointia varten 
hankealueelta mitattiin 
noin 1000 koealaa. Laser-
keilaus- ja ilmakuva-ai-
neiston hankinta tehtiin 
yhteistyössä Maanmit-
tauslaitoksen ja Metsä-
hallituksen kanssa. La-
serkeilauksessa saadaan 
tarkka kolmiulotteinen 
tieto maanpinnasta ja 
kasvillisuudesta. 

Metsäkeskus tiedotus 

Toukokuun Syöpäkerhossa 
vieraita Taivalkoskelta

Kerholaisia kiinnosti syöpäpotilaiden ja läheisten neuvonnan 
ja vertaistuen tärkeys ja niiden saatavuus.

Toiminnanjohtaja Seppo Rajaniemeä kiinnosti kuulla kiitok-
seksi saamastaan Suopunki-yhtyeen cd:stä Nuoruusmuistoja 
rantakoivun alla.

Pohjois-Suomen Syöpäyh-
distys ry:n Pudasjärven pai-
kallisosasto vietti kevätkau-
den viimeistä kerhopäivää 
maanantaina 2.5. seurakun-
takodin kahviossa. Saim-
me vieraaksemme Pohjois-
Suomen Syöpäyhdistys ry:n 
toiminnanjohtaja Seppo Ra-
janiemen, joka kertoi yhdis-

tyksen ajankohtaisista asi-
oista. Kerholaiset esittivät 
lukuisia kysymyksiä liittyen 
yhdistyksen toimintaan ja 
ennen kaikkea syöpäpotilai-
den ja läheisten neuvonnan 
ja vertaistuen tärkeyteen ja 
niiden saatavuuteen. Ker-
hossa oli tällä kertaa runsas-
lukuinen osallistujamäärä ja 

iloksemme saimme vierai-
ta myös Taivalkosken pai-
kallisosastosta. Kerhon iloi-
nen ja energinen ilmapiiri 
sai voimaa myös lukuisista 
yksin-/yhteislauluista Anel-
ma Outilan ja Ritva Kinnu-
lan johdolla, kahvittelusta 
ja arpajaisista. Kerholaiset 
saivat myös tilannekatsauk-

sen tulevasta syysretkisuun-
nitelmasta. Syyskauden toi-
minnan käynnistämme 
elokuussa perinteiseen ta-
paan nuotiohetkellä mak-
karanpaiston ja kahvittelun 
merkeissä.

Maire Puhakka



10 PUDASjärveläinen Nro 19 •  ke 11.5.2022

Kyläkierros Hetekylällä 

Nuorisoseura näkyi myös kyläillan osallistujissa 
Hetekylän Hetepirtille ky-
läiltaan oli kokoontunut 
torstaina 28.4. ennätysmää-
rä nuorisoa ja hieman van-
hempiakin kertomaan oman 
kylän tapahtumista ja kuu-
lumisista. Matkailun yritys-
kehittäjä Jukka Koutaniemi 
ja palvelusuunnittelija Sinik-
ka Mosorin kertoivat alkuun 
Pudasjärven kaupungin 
strategian mukaisesta tavoit-
teesta saada kaikilta kyliltä 
ideoita ja toiveita kaupungin 
suuntaan, koska Pudasjär-
vi on ”kyliensä kaupunki”. 
Niinpä näitä kyläiltoja onkin 
pidetty jo toistakymmentä ja 
muutama on vielä tulossa.

Sinikka kertoi Peikkopo-
lun tilaisuudesta, jossa syys-
kuun 3. päivänä on tarkoi-
tus saada jokaiselta kylältä 
vietyä Kelosyötteelle luon-
nonmukaisia peikkoja. He-
tekylällä peikon tekoa oli jo 

ansiokkaasti aloitettu. Eipä 
ollut ollenkaan hassumman 
näköinen peikko meitä odot-
tamassa Hetepirtin ovel-
la. Neulekilpailu ja resepti-
en kerääminen ovat myös 

tänä vuonna kaupungin oh-
jelmassa. Kesän aikana on 
hyvä tehdä neuleita ja osal-
listua kilpailuun. Resepte-
jä kerätään myös syksyllä, 
vähintään yksi resepti joka 
kylältä. Hetepirtin pöydillä 
olikin omatekoisia rieskoja 
myytävänä, mutta niiden re-
septi lienee salainen. 

Jukka kertoi myös Arctic 
Food Lab –ruokamatkai-
luhankkeesta, joka liittyy 
Oulu2026 kulttuuripääkau-
pungin teemoihin. Jokaisel-
le ruoka- tai elintarviketuot-
teelle voi hakea AFL-logoa, 
jolloin sitä voi käyttää omien 
tuotteiden markkinoinnissa. 
Lisätietoja saa kehitysyhti-
ön kautta tai ottamalla suo-
raan yhteyttä Oulu2026-toi-
mijoihin.

Digiä ja sosiaalista 
mediaa
Leo Siira ja Auvo Turpeinen 
kertoivat KOHOTA-hank-
keesta, jossa yhdistyksiä ja 
yrityksiä koulutetaan digi-
maailman saloihin. Koulu-
tuksiin pääsee vielä hyvin 
mukaan ja koulutuksia tul-
laan järjestämään eri tasoi-
sia ja eri aikoina. Myös sosi-
aalisen median käyttäminen 
markkinoinnissa on tärkeää 
etenkin tapahtumien mark-

kinoinnissa ja yritysten esil-
le tuomisessa.

Auvo korosti paikalla ole-
ville yrittäjille digitaalisen 
markkinoinnin tärkeyttä. 
Pienemmätkin yrittäjät voi-
vat tuoda itsensä tunnetuk-
si netin ja sosiaalisen median 
kautta. Myös kalastukseen 
ja kalanjalostukseen on nyt 
entistä enemmän mahdolli-
suuksia, kun Pudasjärvi on 
mukana Kalaleader-toimin-
nassa, jonka kautta paikka-
kunnalle on mahdollista saa-
da kalastusinvestointeihin 
tukea ja koulutuksia. Myös 
mökkiläiset etsivät nykypäi-
vinä palveluita omille kiin-
teistöilleen netin ja somen 
kautta esimerkiksi mökki-
talkkaria tai vaikka halkojen 
ostajat etsivä klapien myyjiä.

Kehitysyhtiön kautta 
sekä etenkin Syötteen mat-
kailuyhdistyksen avulla voi 
löytyä uudenlaisia kump-
panuuksia matkailutoimi-
joiden keskuudesta. Pudas-
järven osuuspankki auttaa 
myös kyläyhdistyksiä ja siel-
tä voi kysellä lisää tukien 
hakemisesta mm. kulttuu-

riteemalla 27.5. mennes-
sä. Osuuspankin kautta on 
nuoria mahdollisuus työllis-
tää myös kesätöihin. Pudas-
järven 4H-toiminnan kautta 
voi nuorille myös löytyä ke-
säyrittäjyyteen tukea. 

Leikkivälineille 
olisi käyttöä
Kyläläiset harmittelivat, kun 
läheisen koulun pihalta oli 
lasten leikkivälineet ja kei-
nut viety pois eikä kylän alu-
eelta löydy kunnollista leik-
kipaikkaa. Sille olisi kyllä 
tarvetta, kun alaikäisiä lap-
sia on kylällä runsaasti. Ky-
läläiset voisivat itse huoleh-
tia Hetepirtin piha-alueelle 
sijoitettavista leikkivälineis-
tä ja keinuista, jos niitä vain 
voisi ostaa jostain edullises-
ti. Kaupungin varastoissa on 
käytöstä poistettuja kalus-
teita, mutta niitä ei ole vie-
lä saatu myyntiin. Myös va-
paina olevia taloja ja tontteja 
kaipaillaan. Ostajia löytyy, 
vaikka kuinka paljon, mutta 
myyjistä on pulaa. Vakitui-
sia asukkaita tulisi Heteky-
län alueelle hetkessä useita 

Yrittäjäksikö?
Pudasjärvellä Kohtaamo 
-hankkeessa ja Hyvän Olon 
keskus Pirtissä vietettiin 2.-
6.5. yrittäjyysviik-koa. Jo-
kaiselle päivälle oli oma 
teemansa. Tällä hetkellä 
työntekijöiden markkinat 
vetävät hyvin. Työntekijä-
pulasta kärsii Pudasjärvel-
läkin teollisuus-, siivous-, 
ravintola- ja matkailuala. 
Hyvällä asenteella liikkeel-
lä ollessa työsarkaa löytyy 
halukkaille. Rinnalla yrit-
täjyys työllistymisen väli-
nee-nä kasvattaa suosiotaan 
valtakunnallisesti. Oman 
osaamisen tuotteistaminen 
palvelee niin työnha-kua, 
kuin oman yritystoiminnan 

aloittamistakin. Kummassa-
kinhan myydään osaamis-
ta joko työnan-tajalle tai asi-
akkaille, tai sekä että. Moni 
työssä oleva, työtön ja elä-
keläinen hankkii lisäansain-
taa tai toteuttaa itseään tai-
tojaan hyödyntämällä oman 
yrityksen kautta. 

Suosiotaan kasvattaa 
koko ajan myös kevyty-
rittäjyys. Kevytyrittäjä on 
henkilö, joka toimii yrittä-
jä-mäisesti ja laskuttaa las-
kutuspalvelun kautta. Yrit-
täjämäisesti päätetään työlle 
hinta, etsitään asi-akkaat ja 
tuotetaan palvelu ja antaa 
laskutuspalvelulle laskutus-
käsky. Palveluntarjoaja hoi-

taa byro-kratian ja maksaa 
palkan kevytyrittäjän tilille. 
Verotuksen ja kirjanpidon 
näkökulmasta kevytyrittä-
jä on palkansaaja, kun taas 
työttömyysturvan osalta 
yrittäjä. Työttömänä ollessa 
kevytyrittäjyys vaatii enem-
män paperitöitä työttömyy-
setuuden maksajan suun-
taan. Kevytyrittäjyys sopii 
hyvin palveluidean testaa-
miseen markkinoilla, tai yk-
sittäisten työtilaisuuksien 
toteuttamiseen. Kun ky-syn-
tä ja tarjonta kohtaavat, sekä 
yrittäjä on saanut uskoa ide-
alleen, niin voi lähteä pe-
rustamaan omaa yritystä. 
Starttirahaakaan ei kevyty-

rittäjyys sulje pois.
Pudasjärvellä kasva-

neet matkailijamäärät ovat 
luoneet palvelutarvetta eri 
tyyppisille ohjelma- ja elä-
myspalveluille. Usein unoh-
damme kuinka meille arki-
päiväiset asiat ja tekeminen 
ovat monille ennen koke-
mattomia asioita. Myös alu-
eelle mökkiä rakentavat ja 
mökkien ostajat ovat enene-
vissä määrin kiinnostunei-
ta eri tyyppisistä palveluis-
ta. Tämä tuokin tilapäisiä 
ja kausiluontoisia ansain-
tamahdollisuuksia kaikille 
kylillemme yrittäjille ja yh-
distyksille. Myös lähiruo-
ka kiinnostaa mökki-läisiä, 

matkailijoita ja kaupungin 
keskuskeittiötä. 

Yrittäjämäisesti toimi-
essa on aivan sama mitä 
teet, aina pääset myymään! 
Tämä koetaankin usein al-
kuvaiheessa haasteeksi. 
Kaikki lähtee tuotteistami-
sesta ja palvelumuotoilus-
ta. Liian pitkälle ja valmiiksi 
ei kannata tehdä. Kannattaa 
vertailla kilpailijat, ja koros-
taa omia vahvuuksia ja eri-
lais-tumista. Digitalisaation 
keinot, verkostot ja yritys-
kumppanuudet luovat hy-
viä edellytyksiä tavoittaa 
asiakkaita kohtuullisella pa-
nostuksella kauempaakin. 
Näissä osaamisen tuotteis-

perheitä.  Kylällä on aikai-
semmin järjestetty tansseja 
Hetepirtillä ja joulun aikoi-
hin useitakin erilaisia tapah-
tumia. Nuorille on omia ta-
pahtumia ja kansalaisopisto 
järjestää jumppaa yms. Nuo-
rille on järjestetty kyläta-
lolle hyvin erilaisia sisälii-
kuntamahdollisuuksia mm. 
sählyn pelaamiseen, mutta 
harrastusten ohjaajia tarvit-
taisiin lisää.

Läheisen lammen erikoi-
suus on runsas ruutana kala-
kanta. Sitä nousisi ihan saa-
vikaupalla, jos joku vaan 
pyytäisi. Olisiko tuo erikoi-
nen kala mahdollinen mat-
kailunähtävyys tai saisiko 
sen ympärille järjestettyä 
hienon tapahtuman esimer-
kiksi Aittojärven Lahnaral-
lin tyyliin? Siinäpä pohditta-
vaa kyläläisille ja muillekin 
kiinnostuneille.

Lämpimästi kiitoksia 
mukavasta kyläillasta 

Hetekylän väelle! 

Pudasjärven 
kyläkierroksen poppoo

Kyläläiset toivoivat kyläkoulun pihalle lasten leikkivälineitä 
ja kylälle kunnollista lasten leikkipaikkaa.

Hetekylän kyläiltaan oli kokoontunut nuorisoa ja hieman vanhempiakin kertomaan oman ky-
län tapahtumista ja kuulumisista.

Hetepirtissä kahvitarjoilusta huolehti Tiia Oinas.

tamisen tai kehit-tämisen 
asioissa kannattaa olla yh-
teydessä Pirtin Kohtaa-
moon, ja kaupallistamisen 
ja yritystoimin-nan aloit-
tamisen asioissa Pudas-
järven Kehitys Oy:hyn. 
Palvelua annetaan luot-
tamuksella ja mak-sutto-
masti. 

Auvo Turpeinen 
Pudasjärven Kehitys Oy
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Hyvän Olon Messut on 
LC Pudasjärven Hilimojen voimanäyte

Hyvän Olon Messut järjes-
tettiin 7.5. Tuomas Sammel-
vuo-salissa. 

Päivän ohjelma oli huolel-
la laadittu ja nähtävää sekä 
kuultavaa oli kaikenikäi-
sille. Hilmojen presidentti 
Anna-Liisa Seppänen avasi 
messut, minkä jälkeen Birgit 
Tolonen esitteli paikalla ol-
leet yrittäjät. Kaupunginval-

tuuston puheenjohtaja Olga 
Oinas-Panuma toi kaupun-
gin tervehdyksen. Hilimoil-
le hän antoi kiitosta siitä val-
tavasta työstä minkä he ovat 
tehneet messutapahtuman 
järjestämiseksi. 

Messujen yhtenä veto-
naulana voidaan pitää kello-
laisen iskelmälaulajan Tiina 
Pitkäsen esiintymistä. Hän-

Annikki Panuma valittiin vuoden vapaaehtoistyöntekijäk-
si. Lion Saara Hintikka ja LC Hilimojen presidentti Anna-Lii-
sa Seppänen onnittelivat Annikki Panumaa kukkasin ja kun-
niakirjoin.

tä säesti kosketinsoittimel-
la Pekka Virtanen. Pitkänen 
oli ensimmäisen session jäl-
keen ällikällä lyöty, kun hä-
nen ihailijansa kertoi pikku 
tarinan. 

- Voi että, kun minä tätä 
Tiinaa ihailen! Olemme sa-
man kylän tyttöjä lähtöisin, 
mutta minä olen asunut Gö-
teborgissa jo 52 vuotta. In-
ternetistä luin PUDASjärve-
läisen sivuilta, että Hyvän 
Olon Messuilla esiintyy Tii-
na Pitkänen. Poika tilasi mi-
nulle nopeasti lentoliput ja 

Murasilla on Ely-keskuksen kautta maisemanhoitosopimuk-
set. Lampaiden tekemä työ näkyy maisemanhoitokohteissa. 

Taikuri Salomaa on urallaan voittanut seitsemän kertaa tai-
kuuden Suomen mestaruuden.

Iskelmälaulaja Tiina Pitkänen sai kuulijat hyvälle tuulelle. Häntä säesti Pekka Virtanen. 

Puhoksen Kalan tuotteista 
kertoi Helinä Koski. Myynnis-
sä oli muikkua, ahventa, hau-
kea ja kirjolohta eri tavoin 
maustettuina. Puhoksen Ka-
lan tuotteita saa paikallises-
ta K-Supermarketista.

Markku ja Pirjo Lieto ovat myyneet leipiä Hyvän Olon Messuilla useampana vuotena. Lumijo-
en Hentilän kotileipomon ja Limingan Savilaakson Leipomon leivät ovat hyvin käyneet kau-
paksi.

tässä sitä ollaan, iloitsi van-
noutunut Tiina-fani Briit-
ta Tuomaala ja jatkoi, että 
Tiina luo omalla persoonal-
laan musiikkia. Hänen iloi-
nen ja rauhallinen olemuk-
sensa tuo rakkautta, lämpöä 
ja iloisuutta.

- Voi että! Ei kukaan ole 
tullut katsomaan minua 
noin kaukaa, ällistyi Pitkä-
nen.

- Olin tosi otettu tästä kut-
susta tulla esiintymään syn-
tymäpitäjään. Toki se aina 
vähän jännittää enemmän ja 

kyllä se elohiiri pikkuisen al-
koi poskessa väpättämään, 
sanoi iloinen Pitkänen. 

Ammattitaikuri Tapio Sa-
lomaa puolestaan ihmetyt-
ti yleisöä hämmästyttävillä 
tempuillaan. Hän kertoi, että 
vanhin temppu on vuodelta 
1995 ja uusin vasta kuukau-
den ikäinen. 

- Temput hioutuvat vuo-
sien saatossa. Korona-aika-
na niitä piti ihan harjoitella, 
kun ei ollut keikkoja. Temp-
pujen pitää pysyä selkäyti-
messä. Ammattitaikuri olen 

ollut vuodesta 1996. Parin 
viime vuoden ajan on ollut 
jonkin verran virtuaaliesi-
tyksiä netissä. On mukava 
viihdyttää yleisöä ja saada 
ihmiset hyvälle tuulelle. 
Tässä työssä pitää olla hyvä 
supliikkimies, temppujen te-
kijä, myyntimies ja ammat-
tiautoilija. Mielelläni esiin-
nyn lapsille ja koululaisille. 
Kutsuja tulee myös firmo-
jen juhliin, kesätapahtumiin 
ja pikkujouluihin, summa-
si työkenttäänsä taikuri Sa-
lomaa. 

Oulun taikuriseurasta oli tullut messuille neljän hengen taikuriharrastelijan ryhmä. Messuil-
la esiintynyt kuopiolainen taikuri Tapio Salomaa on noin 30 oululaisen taikuriharrastajaseu-
ran oppi-isä. Hilimoihin kuuluva Eija Pihlaja jututti miehíä, jotka olivat jo ennestään hänen 
tuttujaan. 
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Karaoke suosittua 
Kajastuksen toiminnassa
Pudasjärven mielenter-
veysyhdistys Kajastus piti 
sääntömääräisen kevätko-
kouksen 21.4. Hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin 
Harri Inkeröinen, varapu-
heenjohtajaksi-rahaston-
hoitajaksi Marko Sarajärvi, 
sihteereiksi Aino Asikka-
la ja Marika Sillanpää sekä 
muiksi jäseniksi Arja Tuo-
vila ja Jouni Ahonen. 

Kokouksessa käsiteltiin 
toimintakertomus viime 
vuodelta ja myönnettiin 
vastuuvapaus hallituksel-
le sekä muille tili- ja vas-
tuuvelvollisille. Kajastus 
osallistui Pieni-Ele vaali-
en lipaskeräykseen. Hei-
näkuussa yhdistyksen 
vapaaehtoistyöntekijät pi-
tivät kesäkahvilaa torilla 
viikon ajan. Syksyn jäsen-
retki järjestettiin kaupun-
gin myöntämällä tuella. 
Retki suuntautui Jongun 
kylätalolle, josta matka 
jatkui Honkasen liiken-
teen kyydillä Hotelli Iso-
Syötteelle lounastamaan. 
Syötteeltä jatkettiin mat-
kaa Kouvalle Piipposen 
Pirttiin lättykahville. Esko 
Piipponen kertoi kattavas-

ti ja mielenkiintoisesti mat-
kalaisille Kouvan kylän 
historiaa. Pirtissä laulet-
tiin Kalevi Vattulan säestä-
mänä kaiken kansan laulu-
ja. Tunnelma oli 30 hengen 
seurueessa mieleenpainu-
va. Kaupungin myöntä-
mää tukea käytettiin myös 
liikunta- ja pelivälineisiin. 

Kajastuksen suosit-
tu Perjantaikaraoke kerä-
si syksyn aikana yli sata 
osallistujaa kahdeksana 
perjantaina. Karaoken li-
säksi pidettiin Kaiken kan-
san lauluja -tapahtuma, 
jossa Kalevi Vattula lau-
latti yhteislaulusta kiin-
nostuneita jäseniä rennos-
sa tunnelmassa. Kajastus 
ja Pudasjärven seurakun-
ta järjestivät marraskuus-
sa valtakunnallisen mie-
lenterveysviikon aluksi 
kynttilätapahtuman itse-
murhan tehneiden muis-
toksi. Mielenterveysviikon 
teemana oli Kohtaaminen, 
jonka tavoitteena oli vies-
tiä siitä, että jokainen meis-
tä ansaitsee tulla kohda-
tuksi samalla tavalla.

Harri Inkeröinen

Pintamon 
Kyläseuralla vilkasta 

toimintaa
Pintamon Kyläseuran vuo-
sikokouksessa lauantai-
na 7.5. käytiin läpi viime 
vuoden asioita sekä tä-
män vuoden tulevaa toi-
mintaa. Koronarajoitteet 
ovat vaikeuttaneet toimin-
taa jonkin verran, mut-
ta kaupungin antama tuki 
on merkittävä toiminnan 
kannalta. Siitä suuri kiitos 
Pudasjärven kaupungil-
le. Tansseja pidettiin viime 
vuoden aikana noin puolet 
normaalivuoden määrästä. 
Lippuja myytiin noin tuhat 
kappaletta, joka on erittäin 
positiivinen singnaali tule-
vaa varten. Investointeja-
kin on tehty, kun ostettiin 
noin hehtaarin tontti cara-
van alueen laajennukseen 
kyläseuran omilla rahoilla. 
Kota-Saunaan saatiin 4800 
euroa leader rahoitusta, 
joka on noin puolet koko-
naiskustannuksesta. Cara-
van alueen laajennukseen 
tuli sähköistettyjä paikko-
ja 16 kappaletta. Kota-Sau-
na on ulkovuoren maala-
usta vaille valmis tulevia 
käyttäjiä varten. Tanssi-
toiminta jatkuu vireä-
nä. Lauantaina 28.5 jysäh-
tää Pintamon ensimmäiset 
retrobileet, joihin järjeste-
tään yhteiskuljetus Pudas-

järveltä (ilmoitellaan myö-
hemmin yhteystiedot). 
Kyläpäivät ovat lauantai-
na 16.7. ja Rykimätanssit 
17.9. Tansseja pyritään jär-
jestämään kahden viikon 
välein vuoden läpi. Kesä-
kuun alusta avataan kara-
okebaari perjantai iltaisin.

Kyläseuran hallituk-
sen puheenjohtajaksi valit-
tiin Esa Huovinen, sihtee-
riksi Kirsi Maria Kontas ja 
rahastonhoitajaksi Terttu 
Holappa. Muina hallituk-
sen jäseninä toimivat Kirsi 
Keskitalo, Markku Ruotti-
nen, Seppo Huitsi ja Paavo 
Holappa. 

Terttu Holappa

Kota-Sauna on ulkovuoren 
maalausta vaille valmis tu-
levia käyttäjiä varten.

Vapaaehtoistyön-
tekijän  
palkitsemisen
Presidentti Anna-Liisa Sep-
pänen ja lion Saara Hintikka 
julkistivat Hilimojen valitse-
man vapaaehtoistyöntekijän. 
Annikki Panuma sai kunnia-
kirjan ja kukat menneiden 
vuosien aikana tehdystä va-
paaehtoistyöstä lähimmäis-
ten hyväksi. 

- Tämän tunnustuksen ta-
kana ovat myös ne ihmiset, 
jotka ovat saaneet apua An-
nikilta. Hän on herttainen, 
hyvä, auttava ja aikaansaa-
va. Kaiken hän on tehnyt 
suurella sydämellä, kiitteli-
vät Hilimat. 

- Tämä tuntuu vaikka 
miltä. En tiedä, mistä se aut-
tamisenhalu nousee, ehkä 

se on luontaista. Hyvä mie-
li tulee siitä, kun saa touhu-
ta. Nyt on ollut hiljaisempaa 
toiminnan suhteen. Mar-
toissa olen ollut jonkin ai-
kaa mukana ja nyt vapaa-ai-
ka menee sukkia kutoessa, 
kertoi Rytinigin ja Ervastin 
kautta Kurenalle kotiutunut 
Panuma.

Pudasjärveläistä 
osaamista  
myyntipöydillä
Saara Tolosen myyntipöy-
dällä oli aidosta villasta ja 
konepestävästä villasta teh-
tyjä villapuseroita sekä kä-
sin neulottuja villasukkia 
ja lapasia. Minna Juurikka 
esitteli virkkaamaansa mag-
neettikukkaa. Minnan sisko 
Mervi valmistaa kuivakuk-

ka-asetelmia ja kransseja. 
Henna ja Aki Muranen 

kertoivat, että messupäivä 
meni hyvin. Heillä oli huo-
vutettuja tossuja ja villa-
tuotteita. Tarkoitus oli tuo-
da esille, mitä paikallisesta 
lampaanvillasta voi tehdä. 
Ensi kesänä heidän lampaat 
jatkavat maisemanhoitotöitä 
Vääräsaaressa ja Rytivaaran 
lammaspaimenviikoilla.

Pirjo Riihiaho esitteli ru-
nokirjojaan, joista messuilla 
oli tarjolla kolme nidettä. 

Järjestäjien arvio 
messuista
- Messut onnistuivat ihan 
mukavasti, vaikka joiden-
kin mielestä myyjiä oli vä-
hän. Kauppaa silti tehtiin ja 
kauppiaat olivat tyytyväi-

siä. Meillä oli hyvät esiin-
tyjät ja peilisalin luennot 
olivat meille uusi, kokeilu-
luontoinen ohjelmanumero. 
Kaikki meni suunnitelmien 
mukaan ja ravintolassa riit-
ti tarjottavaa messuvierail-
le. Seuraava tempaus meil-
lä on toukokuun lopussa, 
kun menemme perinteises-
ti museolle haravoimaan. 
Heinäkuussa pidämme tori-
kioskia viikon ja saattaa olla, 
että isänpäivänä järjestäm-
me konsertin. Ensi vuoden 
tammikuussa onkin LC Pu-
dasjärven kanssa yhteinen 
kansainvälinen nuorisoleiri 
Syötteellä, kertoi Hilimojen 
Presidentti Anna-Liisa Sep-
pänen. 

Ape Nieminen

Perinteisen muotinäytöksen mannekiineina olivat tänä vuonna Hilimat itse. Marita Laakkonen esittelemässä Mervin putiikin 
kesäistä vaatetta. 

Ennen Saara teki isoja käsitöitä, mutta nyt hän on keskittynyt 
pienempiin töihin. 

Minna Juurikka oli tuonut messuille tekemiään magneetti-
perhosia. Äiti Marja-Leena oli tuuraamassa Merviä. 

Hilimat iloitsivat onnistuneesta messupäivästä. Kaikki meni hyvin. 
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Jäähalli toisi uutta 
eloa Pudasjärvelle

Nostanpa jälleen keskus-
teluun Pudasjärvelle pal-
jon kaivatun jäähallin. 
Vaikuttaa siltä, ettei asi-
aan tarpeeksi paneuduta 
ja valmiit suunnitelmatkin 
kadotetaan sinne ö-map-
piin. Miksihän?

Suunnitelmissa on ol-
lut tietääkseni hirsihalli. 
Itse en ole nähnyt suunni-
telmia, mutta viime kun-
tavaalien alla tuotiin asias-
ta minulle sanallisia tietoja, 
usein.

Tiedän, että moni ajatte-
lee höpöksi koko haavetta 
ja epäilee myös, ettei olisi 
tarpeeksi käyttäjiä ja mieli-
kuvitusta kehiin, jotta löy-
tyy tekemistä.

Tohdinpa asiaan toisen-
laisenkin mielipiteen an-
taa. Eli jäähallin ei tarvitse 
olla hirttä. Sen voisi raken-
taa ”kevyemminkin” kuten 
esim. Haukiputaalla Hei-
ton halli tai jokin muu ke-
vytrakenteinen, jossa voi 
”höntsäillä”. Vielä parem-
pi olisi monitoimihalli, jos-
sa voisi keilata, lentskail-
la, korista pelata, jalista ja 
jäkistä pelata sekä sitä sa-
libändiä ja uida! Pienestä 
kahviosta puhumattakaan, 
turista ”jonninjoutavia” 
pelien päätyttyä.

Voisi siellä olla juhla-
tilaisuuksiakin, konsert-
teja, sisätilamarkkinoita 
ja mikseipä myös vähän 
humpahtaa, vaikka sam-
ban pyörteissä ja kyllähän 
sitä voisi käyttää jopa eva-
kuointitiloina suuronnetto-
muuksienkin varalta!

Niin mistä rahat ja kuka 
ylläpitää?

Kun on tosi tarkoitus ja 
halu huomioida urheilijoi-

denkin tarpeet alueellam-
me ja urheilijoiksi haavei-
levien, tohdinpa tuumata: 
rahaa kyllä löytyy, mutta 
löytyykö tälle saralle tar-
peeksi puolestapuhujia 
muulloinkin kuin vaalien 
alla?

Uskon, että kun yhtei-
sesti lyötäisiin kämmeniä 
pöytään ja tuumittaisiin ai-
don oikeasti avarakatsei-
sesti jäähallin tai monitoi-
mihallin mahdollisuutta, 
yhteisymmärrys ja rahat 
kyllä löytyvät.

Uskallanpa väittää, että 
hallissamme tulisi käy-
mään ympäristökunnista-
kin pelaajia, käyhän tänä 
päivänä jopa pudislaisia 
höntsäämässä Kempelees-
sä tai Posiollakin. Miksei 
myös toisin päin kävisi?

En tiedä mikä tämän-
hetkinen suunnitelma on, 
mutta olen vieläkin hallin 
puolestapuhuja!

Annetaan mahdollisuus 
lähellä höntsäillä. Täten an-
taisimme mahdollisuuden 
myös yhteiseen terveel-
liseen kanssakäymiseen, 
ikään katsomatta!

Hirttä sen ei tarvis olla. 
On niitä halvempiakin 
vaihtoehtoja! Hyvin suun-
niteltu, on puoleksi teh-
ty ja samalla saavutamme 
myös haaveet maaliin lä-
mäsimeksi! Kaupunki yllä-
pitäisi, urheiluyhdistysten 
rinnalla.

Vai onko näin, että al-
kaisimme todellakin vaa-
timaan monitoimihallia, 
jotta edes jäähallin saisim-
me?!

Kaisu  
Heikkinen

Onnistunut ja lämminhenkinen 
Äitienpäivä-/Ukrainan tukikonsertti
Hirsikampuksella järjestet-
tiin onnistunut ja lämmin-
henkinen äitienpäiväkon-
sertti Ukrainan hyväksi. 
Idea konsertin järjestämi-
seen syntyi lehtori Sari Tu-
rusen katsellessa Ylen Uk-
rainan tukikonserttia 
televisiosta. Kollega innos-
tui asiasta ja ehdotti yh-
distelmäkonserttia eli mu-
siikillinen Äitienpäivän 
huomioiminen ja hyväteke-
väisyyskonsertti samassa 
paketissa. Tilaisuuden jär-
jestämiseen lähtivät innolla 
mukaan Pudasjärven SPR:n 
väki Esa Erkkilän luotsaa-
ma, kulttuuriohjaaja Bir-
git Tolonen, mediatuottaja 
Juha Nyman, opettaja Anne 
Väyrynen oppilaineen, mo-
lemmat paikallislehdet ja 
luokanopettaja Johanna 
Puolakanaho lapsikuoron 
kanssa.  

Konserttiyleisö sai kuul-
tavakseen ja nautittavakseen 
herkullisen kattauksen paik-

kakunnan taitavien musi-
kanttien tuotantoa. Herkäs-
ti ja puhuttelevasti lauloivat 
Iida Pihlaja, Sari Turunen, 
Essi Törmänen, Ville Eroma, 
Markku Kemppainen ja Kati 
Poijula. Viulu- ja pianosävel-
miä loihtivat Hannele Kum-
mala, Essi Törmänen ja Terhi 
Lahtinen. Hirsikampuksen 
kuoro, Opebändi, Hirsikam-
puksen bändi ja Vauhko 
Varsa -bändi soittivat ja lau-
loivat komeasti ja mukaansa 
tempaavasti. Yleisökin pääsi 
esiintymään laulamalla uk-
rainalaisen kansansävelmän 
Hiljainen tienoo- ja Suojelu-
senkeli-laulut.  

Konsertti oli todellinen 
yleisömenestys, sillä musii-
kin kuulijoita saapui paikal-
le 170 henkilöä. Konsertin 
lipunmyynti- ja kahvilatuot-
to 852 euroa menee lyhentä-
mättömänä SPR:n katastro-
firahaston kautta Ukrainan 
hyväksi. Väliaikakahvien 
tuotto ohjattiin oppilaiden 

Äitienpäivän konsertin esiintyjiä ja yleisöä Hirsikampuksella.

luokkaretkirahastoon. Kon-
sertin voimahahmo Sari Tu-
runen kiitti sydämellisesti 
kaikkia tilaisuuden järjestä-

miseen osallistuneita, esiin-
tyjiä ja yleisöä. 

Sointu Veivo 

Värien räiskyvyyttä ja suuria
ajatuksia maalausten aiheina
Jo taidenäyttelyn esitteen 
kuva kertoo vahvoja tunnel-
mia ja tunteita esittävistä ja 
herättävistä maalauksista. 
Kysymys on viime perjantai-
iltana olleesta Paavo Ahosen 
Pieni Retrospektio-näyttelyn 
avajaistapahtumasta Pirtin 
Taidekammarissa. Taiteili-
jaa ja hänen teoksiaan katso-
maan tullessa oli innostavaa 
kokea vireää elämäntaidet-
ta, kun reipaspuheinen ja 
sirkeäsilmäinen pojannape-
ro Kusti perheineen suunta-
si kokemaan näyttelyn an-
tia. Näyttelyn alkuosassa oli 
väkevä aivojen herätys kirk-
kaiden keltaisten, punaisten, 
oranssien ja muiden värien 
kyllästämä maalausrivistö. 

Tästä kuumasta sävymaa-
ilmasta siirryttiin kylmem-
pään ja talvisen kauniin si-
nisiin suuriin maisema- ja 
puukuviin. Viluisimmista 
tunnetiloista pääsi irti, kun 
matka jatkui ihailemaan 
herkkiä kesäisessä vedes-
sä kelluvia lumpeenkukkia. 
Seuraavissa maalauksissa 
Ahonen on kuvannut entis-
ajan elämään liittyviä ihmi-
siä heidän työtehtävissään 
ja elinympäristössään. Nuo-
ruudessaan maalaamassaan 
teoksessa hän tuo viinan ki-
rouksen rujot kasvot toden-
tuntuisesti näkyville.  

Intiaanien säälimätöntä 
alistamista ja heidän kohta-
loidensa maalaaminen tau-

luiksi kertoo taiteilijan em-
paattisesta suhtautumisesta 
voimattomassa ja syrjätyssä 
asemassa oleviin ihmisryh-
miin. Näyttelyn loppupuo-
len Tex Willer-työt tuovat 
katsojan mieleen tavoitelta-
vaa sankarillista oikeuden-
mukaisuutta ja hankaluuk-
sista selviämisen uskoa, 
vaikka näidenkin maalaus-
ten sanomaa voi toki tulkita 
monella tavalla. 

Paavo Ahonen tunnetaan 
taidemaalarina, pitkäaikai-
sena kuvaamataidon opet-
tajana ja monien pudasjär-
visten nuorten esimerkkinä 
ja kannustajana taiteen har-
rastamiseen ja tekemiseen. 
Hillityllä tyylillään hän huo-

mioi ja kiitti yhteistyökump-
paneitaan, etenkin kult-
tuuriohjaaja Birgit Tolosta. 
Ahosen kotitalossaan sijait-
sevaan taidegalleriaan Kol-
lajalla on ollut mukava viedä 
nuoria asiakkaitani tutustu-
maan taiteen mielenkiintoi-
seen maailmaan ja saamaan 
oppia monenlaisten kukki-
en, pensaiden ja puiden kas-
vattamisesta, sillä Ahosella 
on kaiken muun lisäksi hor-
tonomin taidot hallussa. 

Piipahtakaapa Pirttiin 
Paavon näyttelyyn! 

Sointu Veivo 

Yhteistyökumppanit Birgit Tolonen, Sointu Veivo, Paavo Ahonen ja Marja-Leena Tykkyläinen Pieni Retrospektio –näyttelyn 
avajaisissa. Kuva Kari Tykkyläinen.

Keskustanaisten kannanotto
Hoitotyön arvostus 

kohdalleen
Keskustanaisten Kurenalan 
py otti vuosikokoukses-
saan tiistaina 26.4. Koillis-
portti kabinetissa ABC:llä 
kantaa hoito- ja hoivatyön 
aliarvostamiseen. Kokouk-
sen puheenjohtajana toimi 
Tuulikki Tihinen ja sihtee-
rinä Elvi Räisänen. 

Suomessa naisvaltaiset 
alat, kuten esim. hoitotyö, 
ovat yhteiskunnan päättä-
jien taholta aliarvostettu-
ja. Ala on alipalkattu suh-
teutettuna sen vaatimaan 
koulutukseen. Myös mo-
nenlaisissa työolosuhteissa 
ja työajoissa on parantami-
sen varaa. Jo tällä hetkellä 
on  pulaa koulutetusta hen-
kilökunnasta sekä sijaisista. 
Alan vetovoima ja pitovoi-
ma huononevat koko ajan. 
Hoitoalalle ei hakeudu uu-
sia työntekijöitä riittävästi 

ja alalla olevat hakeutuvat 
muihin töihin. Hoidon laa-
dun taso   ja turvallisuuden 
rappeutuminen ovat tule-
vaisuuden uhkakuvia, mi-
käli tällainen kehityssuun-
ta jatkuu.

Keskustanaisten Ku-
renalan py:n mielestä 
nyt tarvitaan viisaita te-
koja eikä vain puheita. 
Hoito- ja hoivatyön epä-
kohdat on korjattava välit-
tömästi siten, että palkka 
ja työolosuhteet vastaavat 
nykypäivää. Miten on mah-
dollista, että vielä tänä päi-
vänä koneiden hoitaminen 
on palkkauksellisesti ar-
vostetumpaa kuin ihmis-
ten hoitaminen ihmettelee 
Kurenalan Keskustanaiset.

Taina Niemelä
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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

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

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

OSTETAAN OSTETAAN 
METALLIROMUA. METALLIROMUA. 

Nouto. Käteismaksu.Nouto. Käteismaksu.
044 970 4332 044 970 4332 

Merkittävä tapahtuma 
Pudasjärvelle juhannuksena
Juhannus Pudiksella tapah-
tuma järjestetään juhan-
nusaattona 24.6. Rajamaan-
rannassa. Sinne odotetaan 
yli 3000 kaikenikäistä kävi-
jää.  Portit avataan kello 16 
ja sen jälkeen esiintyvät mm. 
Blind Channel, Behm ja puo-
lilta öin Dingo. Lisäksi laval-
le nousee myös Sana, Roxet-
te Ultimate Tribute, Dj Esc ja 
Road Crew. 

#juhannuspudiksella ta-
pahtuma on hyvän mielen 
tapahtuma kaiken ikäisille 
pudasjärveläisille. Tapahtu-
ma näkyy laajasti alueen me-
dioissa ja markkinoi samalla 
koko Pudasjärveä näkyväs-
ti kohottaen paikkakunnan 
imagoa houkuttelevana ja 
energisenä tapahtumakau-
punkina. Tapahtuma satsaa 
markkinointiin merkittäväs-
ti ja näkyy mm. alueen tär-
keimmissä sanomalehdissä 
isoilla koko sivun mainoksil-
la viikoittain aina juhannuk-
seen saakka. Lisäksi tapah-
tuma on aktiivinen somessa 

Blind Channel on yksi tämän hetken kovimmista ulkomaita 
kiertävistä bändeistä. Blind Channelin esiintyminen Pudas-
järvellä juhannuksena 2022 on jo saanut aikaan faniryhtäyk-
sen jopa ulkomailta saakka. 

ja yhdessä aktiivisen some-
työn ja maksetun mainon-
nan kanssa tavoittaa kym-
meniä tuhansia henkilöitä 
mm. Facebookissa, Instagra-
missa, Tik-Tokissa ja Goog-
lessa. 

Tapahtuma tuo paikka-
kunnalle iloa ja eloa sekä 
myös taloudellista hyötyä 
alueen yrittäjille ja matkai-
lulle. Tapahtumaan odo-
tetaan jopa 3000 vierasta 
ympäri Suomen sekä ulko-
mailta. Tapahtuma itsessään 
käyttää alueen yritysten pal-
veluita monipuolisesti ja 
tuo asiakkaita ja näkyvyyt-
tä monille yrityksille. Tapah-
tuman taustaorganisaatio 
Woyzeck Oy kotipaikka on 
nykyään Pudasjärvi ja yritys 
kuuluu Pudasjärven Yrittä-
jiin. Tapahtuman kokonais-
budjetti on yli 160 000 euroa. 

Tapahtuma tarvitsee ki-
peästi tukea onnistuakseen. 
Ennakkolipunmyynti on hi-
dasta ja budjetoiduista ta-
voitteista ollaan jäljessä niin 

lipunmyynnissä kuin kump-
panuushankinnassa. Tapah-
tuma tarjoaa monia eri ta-
poja osallistua ja näkyä niin 
tapahtuman markkinoinnis-
sa kuin tapahtumassa pai-
kan päällä juhannuksena. 

-Kannustan yrityksiä 

osallistumaan kukin omal-
la sopivaksi katsomallaan 
tavalla ja panoksella. tote-
aa tapahtuman tuottaja Jan-
ne Soronen, jonka tavoittaa 
sähköpostilla janne.soro-
nen@gmail.com tai iltaisin 
040 514 5680. HT

Pandora on yksi menestyneimmistä 
ruotsalaisista artisteista Suomessa
Ruotsalainen eurodance-
laulaja Pandora esiintyy lau-
antaina 11.6. Jyrkkäkoskel-
la Pudasjärven Urheilijoiden 
järjestämissä Jyrkkäfesteissä. 
Hän on yksi menestyneim-
mistä ruotsalaisista artisteis-
ta Suomessa. 

Pandoran ura alkoi vuon-
na 1993, jolloin hän tu-
tustui Hit Vision -tuo-
tantoryhmään. Pandoran 
debyyttisinglestä ”Trust 
Me” tuli suuri menestys, ja 
se nousi vuoden 1993 myy-
dyimmäksi singleksi. Esi-
koisalbumi One of a Kind 
saavutti kultalevyn Ruotsis-
sa ja Suomessa. Kakkosalbu-
mi Tell The World julkaistiin 
1995, ja sitä myytiin Skan-
dinaviassa yli 100 000 kap-

Ruotsalainen eurodance-lau-
laja Pandora esiintyy lauan-
taina 11.6. Jyrkkäkoskella.

paletta. Levyltä julkaistiin 
kolme singleä: ”Don’t You 
Know”, ”The Naked Sun” ja 
”Tell the World”.

Kolmas albumi Chan-
ges julkaistiin 1997, ja se oli 
Pandoran maailmanlaajui-
nen ensijulkaisu uuden le-
vy-yhtiön, Universal Mu-
sicin, kanssa. Pandora teki 
jälleen yhteistyötä luovan 
tiiminsä Ankelius/Anders-
son/Johansson kanssa. Sing-
lejulkaisuja albumilta olivat 
”A Little Bit”, ”The Sands of 
Time” ja ”Smile’n’Shine”.

Vuosina 2003 ja 2004 Pan-
dora osallistui Ruotsin Euro-
viisukarsintoihin kappaleil-
la ”You” sekä ”Runaway” 
saavuttamatta suurempaa 
menestystä. Vuonna 2007 

julkaistiin Pandoran uusin 
albumi Celebration, joka on 
tehty yhteistyössä United 
Dj’s ryhmän kanssa. Levy si-
sältää päivitetyt versiot Pan-
doran suurimmista hiteis-
tä. Muun muassa JS16 on 
miksannut kappaleita levyl-
le. Levyltä julkaistiin myös 
neljä singleä: ”Trust Me”, 
”Don’t You Know”, ”Tell 
The World” ja ”On a Night 
Like This”. Levyn julkaisun 
jälkeen Pandora on konser-
toinut ahkerasti Suomessa ja 
kiertänyt yökerhoja.

Vuonna 2020 Pandora oli 
mukana suomalaisessa Mas-
ked Singer -ohjelmassa Pea-
cock-hahmona. Tammikuus-
sa 2021 Pandoran tiedotettiin 
olevan yksi Uuden Musiikin 

Kilpailu 2021 seitsemästä fi-
nalistista kappaleella ”I Love 
You”, jonka hän esitti Tef-
lon Brothers -yhtyeen kans-
sa. He sijoittuivat kilpailus-
sa toiseksi.

Marko Koivula 

Yllätysruusut riemastuttivat äitejä
Äitienpäivän aattona lau-
antaina 30.4. koki moni äiti 
kauppareissullaan muka-
van yllätyksen. Keskustan 
Kurenalan väki päätti teh-
dä äitienpäivätempauksen 
ja ojentaa Hautaustoimisto 
ja Kukka Pihlajalta hankitut 
kukoistavat ruusut sadalle 
ensimmäiselle S-Markettiin 
ostoksille tulleelle äidille. 
Toki ruusu annettiin muuta-
malle miehellekin ja lapsel-
le, jotka rohkenivat pyytää 
kukkasta vietäväksi omal-
le äidilleen, mummolleen 
tai vaimolleen. Ruusujen ja-
koa on toteutettu aikaisem-
pinakin vuosina, mutta joka 

kerta tapahtuma tuntuu ai-
nutlaatuisen mahtavalta ja 
tärkeältä. Äitien hämmästys 
ja suuri ilahtuminen painot-
taa ruusujen jaon painavaa 
merkitystä. Ruusun saaja 
kokee itsensä kunnioitetuk-
si, arvostetuksi ja tärkeäk-
si ihmiseksi. Tämän tunteen 
kokemisen me ruusujen ja-
kajat haluamme konkreetti-
sesti mahdollistaa edes pie-
nelle osalle äitejä. Ilman 
ruusua jääneet äidit saavat 
yhdistykseltämme lämpi-
mät ja arvostavat äitienpäi-
väonnittelut ja antoisan ke-
vään toivotukset. 

Äitejä ja äitien tehtäviä 

Olga Oinas-Panuma, Jukka Kuha, Sointu Veivo, Seppo Kumpu-
mäki ja Janna Majava jakoivat ruusuja äideille.

hoitavia, ruusujen jaon jär-
jestäneitä tahoja ja ruusujen 
jakajia kiittäen 

Sointu Veivo 
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Suojalinnan teollisuusalue 
kehittyy ja laajenee

Sami Luokkanen ja Marko 
Rautio perustivat vuonna 
2017 M S vuokratilat Oy:n. 
Yritys rakennutti kuluneen 
talven aikana modernin teol-
lisuushallin toimistoineen ja 
sosiaalitiloineen Suojalinnan 
teollisuusalueelle. Pohjan 
pinta-ala on 540m2 ja kerros-
neliöitä on yli 600m2. Ensim-
mäiset yritykset muuttivat 
tiloihin ennen pääsiäistä. 

Koillissähkö Oy
- Perimmäinen syymme 
muuttoon johtui entisten ti-
lojen purkamisesta. Etsimme 

toimitiloja ja meille tarjoutui 
hyvä tilaisuus muuttaa tän-
ne. Saimme suunnitteluvai-
heessa kertoa toiveemme ti-
laratkaisuihin. Ne on otettu 
hyvin huomioon. Asiakkai-
den on helpompi tulla tänne 
kuin entiseen kellaritoimis-
toomme. Valoisa toimisto 
luo viihtyvyyttä. Hallin iso 
nosto-ovi helpottaa tavaroi-
den tuontia ja vientiä. Au-
ton pakkaaminen seuraaval-
le keikalle käy kätevästi. Iso 
piha-alue helpottaa rahtiau-
tojen kulkemista. Työnteki-
jöiden kannalta halli on hy-

vällä paikalla. Kuusamontie 
tuo näkyvyyttä, kunhan saa-
daan mainokset hallin pää-
tyyn, kertoi Sami Holmi 
Koillissähkö Oy:stä.

Koillissähkö Oy te-
kee perussähköasennuk-
sia normaalikuluttajille, esi-
merkiksi pistorasioiden, 
valaisimien ja hellojen asen-
nuksia. Yritys suunnittelee 
ja toteuttaa omakotitalojen ja 
kiinteistöjen sähköurakoin-
tia. Viimeksi suurin projekti 
oli hotelli Iso-Syötteen säh-
kötyöt. 

Eltel Networks 
Pohjoinen Oy
Aamuisin Eltelin asentajat 
tulevat toimistolle ja otta-
vat päivän työtehtävät ja au-
tot käyttöönsä. Työntekijöil-
lä on käytössään kahvi- ja 
sosiaalitilat. Kaksoishallissa 
on reilusti tilaa työautoille, 
peräkärryille ja muulle tar-
vittavalle. Toimistotyönte-
kijöille on räätälöity työtilat 
toimiston yläkertaan.

- Aikaisempaan verrattu-
na tilamme vähän pieneni-
vät, mutta uudet tilat ovat 
aina uudet. Toimiston sijain-
nilla ei ole meille niin suurta 
merkitystä, koska asennus- 
ja korjaustyöt tapahtuvat 
maastossa. Paula-myrkyn 
tuhot työllistivät meitä pal-
jon ja työllistävät edelleen-
kin. Sähkönjakeluverkon 
valvontatyö tapahtuu pää-
sääntöisesti internetin ja pu-
helimen kautta. Tuntuu hy-
vältä nämä selkeät tilat. 
Ennen meillä oli tavaraa kol-
messa eri rakennuksessa, sa-
noi Jukka Puhakka.

Eltelin päätehtävä on 
huolehtia sähkönjakeluver-
kon kunnossapidosta ja sen 
rakentamisesta, kiinteistö-
jen liittämisestä valtakun-
nan verkkoon sekä Caru-
nan palvelutöistä kentällä. 
Toimialue kattaa Pudasjär-

ven, Kuusamon, Taivalkos-
ken, Posion, Ranuan ja Yli-
Kiimingin. 

Kuljetus Sampo 
Puurunen Oy
Kun yrittäjä Sampo Puu-
runen kuuli uudesta halli-
hankkeesta, hän otti heti yh-
teyttä M S-vuokratilat Oy:n 
perustajiin. Puurunen halu-
si vuokrata työskentelytilaa 
puutavararekkojen korjaus- 
ja huoltotöitä varten. Uusi 
vuokratila täydentää vierei-
sellä tontilla olevaa Puuru-
sen toimintaa. Lämpimäs-
sä hallissa on mukavampi 
huoltaa puutavararekko-
ja kuin ulkona. Halliin sopii 
rekka-auton nuppi tai perä-
kärry. Pudasjärvellä vastaa-
van korkuisia hallitiloja on 
todella vähän. Hallin latti-
alämmitys ja tilan hyvä va-
laistus ovat plussaa korja-
us- ja huoltotöitä tehdessä. 
Logistiikan kannalta uusi 

huoltotila on ihanteellisella 
paikalla. 

NHK-Dairy Oy
NHK-Dairy Oy muutti M 
S-vuokratilat Oy:n uuteen 
halliin Kempeleestä. NHK 
on vuonna 1990 perustet-
tu suomalainen perheyritys, 
joka on tuonut Suomeen Le-
ly-lypsyrobotteja vuodesta 
2000.

Huoltoteknikot Henri 
Pankinaho, Jesse Pohjanve-
si ja Petri Salmela vastaavat 
Lely-merkkisten maatalou-
den automaatiolaitteiden 
asentamisesta, huoltamises-
ta ja korjaamisesta. Tehtä-
väkuvaan kuuluvat lypsy-, 
ruokinta- ja puhdistusrobot-
tien ja tilanhallintajärjestel-
mien valvonta Oulu-Koillis-
maan alueen maatiloilla. 

- Paikan päällä käymme 
tekemässä määräaikaishuol-
lot ja tarvittavat korjaukset. 
Meillä on koko ajan

24/7-päivystys. Etäyh-
teyden kautta voimme kat-
soa, mikä häiriö maatilal-
la on ja antaa puhelimen 
kautta neuvoa, sanoi alue- 
ja asennusvastaavana Pan-
kinaho.

- Huoltoteknikon koulu-
tus kesti puoli vuotta. Lely 
hoiti sen poikkeuksellises-
ti etänä. Normaalisti koulu-
tus on Tanskassa. Me kaikki 
olemme saaneet tähän kou-
lutuksen, sanoi Pohjanvesi.

- Tähän mennessä positii-
vinen juttu. Aikaisemmat ti-
lat olivat Kempeleessä. Nyt 
olemme keskeisemmällä 
paikalla. Vastuualueemme 
on Siikajoelta Kuusamoon, 
kertoi Salmela. 

- Halli toimii lähinnä tu-
kikohtana ja varastona. Pe-
semme autot ja välineet sekä 
pidämme viikkopalaverit 
täällä, jatkoi Pankinaho.

Ape Nieminen

Hallin leveys on kuusi metriä. Tila näyttää nyt avaralta, mutta huoltoon tulevan rekan nuppi 
täyttää tilan melko tarkkaan. Lisäksi tilaa vievät työkalukäryt, öljysäiliöt ja muut laitteet, joi-
ta tarvitaan remonttihommissa. Sami Holmi toivottaa asiakkaat tervetulleeksi uusiin tiloihin.

Huoltoteknikot Henri Pankinaho, Jesse Pohjanvesi ja Petri Salmela vastaavat Lely-robottiau-
tomatiikkalaitteiden huollosta ja asennuksista Oulu-Koillismaan alueella. 

Jukka Puhakka kertoi, että Eltel huolehtii sähkönjakeluver-
kon kunnossapidosta ja rakennustöistä erittäin laajalla alu-
eella.
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Pääskysestä ei päivääkään 
Pudasjärvellä harvinainen valkoinen sorsa

Äitienpäivä oli koleahkon 
tuntuinen ja kylmähkö tuu-
li kävi ainakin Pudasjärven 
Rivieran rannassa. Hieti-
kolta käsin kiikaroin vedes-
sä uivia lintuja. Useita hei-
näsorsia, telkkiä ja joutsenia 
uiskenteli siellä täällä. Lintu-
tornissa kahvihetken aikana 
huomasin pajusirkun nok-
kivan pensaikon ympäriltä 
hyönteisiä. Aurinko jonkun 
verran lämmitti. Kiinnitin 
huomioni sorsien nahiste-
luun ja käännyin kiikaroi-
maan. Heinäsorsaparven 
keskellä oli yksi poikkea-
va lintu. Se erottui selvästi 
muista sorsista. Rantaheini-
kon ja vesirajan tuntumas-
sa pyöri heinäsorsien lisäksi 
telkkiä ja taveja, mutta tämä 
yksi oli poikkeus. Sorsalla 
oli oranssinkellertävä nokka, 

valkoinen höyhenpeite kaut-
taaltaan ja punertavat jalat. 
Näytti siltä, että yksi heinä-
sorsa uros oli päässyt teke-
mään enemmän tuttavuutta 
tämän ”albiinon” kanssa.

Helsingin Töölönlahdel-
la, Kotkassa ja Vaasan Vas-
kiluodossa on bongattu 
valkoinen heinäsorsa vuo-
sien 2015-2021 aikana. Pu-
dasjärvi on päässyt nyt sa-
maan joukkoon. Sorsa on 
valkoinen, leukistinen yksi-
lö, jolta puuttuu tumma vä-
ripigmentti. Albiino se ei 
kuitenkaan ole, sillä siltä 
puuttuvat albiinolle ominai-
set punaiset silmät. Puhtaan 
valkoiset leukistiset tai al-
biino-yksilöt ovat kuitenkin 
harvinaisia. Valkoisen sor-
san näki myös Pudasjärven 
lukion ilmailulinjan opetta-

Räystäspääsky lenteli iloisesti Pudasjärven Rivieran lintu-
tornin luona.

Kaisu Heikkinen kuvasi valkoisen heinäsorsan Pudasjärven 
Rivieran rantamilla 7.5.2022  

ja. Siinä ihmetellessä kyseis-
tä sorsaa ja lämpömittarin 
näyttäessä noin seitsemää 
astetta, oli kuuma juotava 
paikallaan. Jossain Pudas-
järven takana pilvi repeytyi 

lumisateeksi ja kaiken kuk-
kuraksi räystäspääsky tuli 
näyttämään lentotaitojaan 
meille! Se on kesä, todettiin! 
Järven poikki lensi kaksi pit-
känokkaista, jotka kiika-

roidessa tunnistin isokuo-
veiksi. Mielenkiintoista olisi 
tietää, onko joku muu teh-
nyt havaintoja valkoisesta 
sorsasta ja räystäspääskysis-
tä. Kaisu Heikkinen oli näh-

nyt leukistisen heinäsorsan 
äitienpäivän aattona Pudas-
järven rannalla.

Ape Nieminen

Paavo Ahosen Pieni Retrospektio

Hyvän Olon Keskuksen Tai-
dekammarissa vietettiin 
06.05.2022 pudasjärveläisen 
taiteilijan Paavo Ahosen Pieni 
Retrospektio-taidenäyttelyn 
avajaisia. Näyttely on nimen-
sä mukaan takautuva näyt-
tely, jossa on esillä taiteilijan 
uutta, mutta myös vanhem-
paa tuotantoa. Näyttelyyn voi 
tutustua 08.05-08.06.2022 vä-
lisenä aikana. Maanantaista 
torstaihin kello 13-19 ja sun-
nuntaisin kello 13-17. Näytte-
lyyn on vapaa pääsy.  

Paavo Ahosella oli 10 
vuotta kestänyt ekspressio-
nistinen kausi, joka ajoittui 
1990-luvulta 2000-luvun al-
kuun. Silloin syntyi teoksia, 
joissa taiteilija ilmaisi sisäi-
set tunteensa. Nuorena ihmi-
senä ja taitelijana hän käytti 
voimakkaita värejä. Vanhem-
miten teoksien väriskaala on 
muuttunut. Näyttelyn van-
himman teoksen Paavo teki 
liituväreillä kotonaan 15-vuo-
tiaana. Teoksessa hän kuvaa, 
kuinka huonot asiamiehet 
antoivat intiaaneille viskiä ja 
siitä se kaikki kurjuus alkoi. 
”Isän reki”-teos syntyi opis-
keluaikana Helsingin taide-
korkeakoulun grafiikan op-
pitunnilla vuonna 1981. Teos 
löytyi yllättäen ja Paavo ha-
lusi sen mukaan Pieni Ret-

rospektio-näyttelyyn. Paa-
vo muisteli, että työssä on 
käytetty etsausta eli syväpai-
nomenetelmää, jossa kuva 
syövytetään hapon avulla 
painolaattaan ja kuivaneula-
tekniikkaa, jota käytetään vii-
vasyövytysten viimeistelyssä.

Maalaaminen vei 
ajatukset  
lapsuuteen
- Jonkun verran teoksiani on 
ostettu maailmalle. Nämä-
kin ovat myynnissä ja nyt on 
mahdollisuus tulla katsele-
maan. Taide on minulle elä-
mäntapa. Työt sinänsä eivät 
häviä, vaan jäävät ihailtavak-
si seuraavalle sukupolvelle. 
Maalaamisen kautta voi elää 
lapsuutta uudestaan. ”Isä 
nuotiolla” on syntynyt kah-
den ja puolen kuukauden ai-
kana tänä keväänä. Kahvi-
pannua pitävä mies on minun 

isäni. Se oli harvinaista, että 
isä jouti retkelle. Hän oli aina 
töissä ja palveli sodassa. Isä 
huolehti meistä, kymmenestä 
lapsesta. Siinä mielessä tämä 
on erikoinen teos. Oletan, että 
Arttu Stenius eli lempinimel-
tään Suutarin Arttu otti valo-
kuvan isästä, jonka pohjalta 
maalasin taulun. Arttu Steni-
us oli suutari ammatiltaan ja 
otti hyviä valokuvia Petäjä-
kankaalla 1930-1940-luvuil-
la. En ole ihan varma, mut-
ta isän siskot saattavat olla 
tässä. ”Naiset Iijoen varrel-
la” maalasin myös Suutarin 
Artun  valokuvan pohjalta. 
Joku källi äijä risti majan Kur-
jalaksi. Se oli uiton valvonta-
kämppä. Ihmiset ovat oikeas-
taan aikana iloisen näköisiä! 
Joen takana näkyy syntymä-
paikkani. Tämä on aika hie-
no työ.    Kaupungintalolla on 
kaksi minun isoa työtä, jotka 
ovat tätä samaa Iijoki-sarjaa, 

kertoi Ahonen teosten syn-
tytaustoista.

Saan valo- ja  
sarjakuvista  
aiheita
Ahonen on saanut ideoita 
maalaamiseen amerikkalai-
sen valokuvaajan Ervard S. 
Curtisin valokuvista, joka ku-
vasi Pohjois-Amerikan inti-
aaneja 1900-luvun taitteessa. 
”Pyhä maa” kuvaa rauhoit-
tumisen hetkeä, jossa ihmi-
nen miettii itseään ja luontoa. 
Ahonen sanoi, että työ on hä-
nen parhaimpiaan. Valkoiset 
veivät ja ryöstivät intiaaneil-
ta kaiken, maan ja ihmisyy-
den. Sitä voisi rinnastaa nyt 
Venäjän ja Ukrainan väliseen 
sotaan, kärsimykseen ja kuo-
lemaan. Intiaaneista sotamaa-
lauksia on loppujen lopuksi 
tosi vähän, mutta sarjakuviin 
niitä on piirretty. Noin kolme 

vuotta Ahonen maalasi inti-
aaniaiheisia töitä ja otti nii-
den jatkoksi aiheita Tex Wil-
leristä. Näihin sarjakuviin 
Ahonen on tuonut värit. Sar-
jakuvat kertovat sodasta ja 
sankaruudesta. Ison sarjaku-
van maalaamiseen voi men-
nä helposti 50 maalaustuntia. 

Pudasjärven oma 
taitelija
Paavo Ahonen syntyi ja kävi 
koulunsa Pudasjärvellä ja 
opiskeli kuvataidetta Helsin-
gin taidekorkeakoulussa. Elä-
mäntyönsä hän teki Rimmin 
koululla. Hän opetti kuvaa-
mataitoa yli 30 vuoden ajan. 
Ahosella on ollut yli 20 näyt-
telyä Pudasjärvellä ja hänen 
töitään on ollut Oulun taide-

museon järjestämissä näytte-
lyissä Pohjois-Pohjanmaalla. 
Ahonen asuu Petäjäkankaal-
la, jossa hänellä on oma atel-
jee ja näyttelytila. 

- Minulla olisi ollut töi-
tä enemmänkin, vaikka kol-
meen tällaiseen tilaan. Tämä 
tila pikkuisen rajoittaa, sik-
si näyttelyn nimenä on ”Pie-
ni Retrospektio.” Suurin osa 
teoksista on ensikertaa julki-
sesti nähtävillä. Monet näistä 
töistä on tehty tämän kevään 
aikana. Näihin abstraktisiin 
ja ekspressionistisiin töihin 
käytin loput maalit ja kehi-
tin aiheen siinä, se oli mieli-
kuvitusta, kertoi Ahonen en-
simmäisen näyttelyseinän 
maalauksistaan.

Ape Nieminen

Hyvinvointivaliokunnan varapuheenjohtaja Katri Virtanen 
avasi ”Pieni Retrospektio”-näyttelyn avajaispuheellaan ja 
lämpimällä halauksella. Kaupungin kulttuuriohjaaja Birgit 
Tolonen onnitteli taiteilija Paavo Ahosta kukalla.

1950-luvun Tex Willereissä näkyy parhaiden piirtäjien kädenjälki, loistavat sommitelmat ja tekemisen selkeys, jota Ahonen 
ihailee.

”Naiset Iijoen rannalla”, ”Isä nuotiolla” ja ”Isän reki”-teokset.  Ahosen ekspressionistisia ja abstraktisia töitä 1990-2000-luvuilta. 
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Vasemmiston yhteinen Vappujuhla
Työväen perinteistä Vappu-
juhlaa vietettiin Pudasjärven 
torilla koleassa säässä. Tuu-
la Kuukasjärvi Pudasjärven 
sosialidemokraateista aloit-
ti Vappujuhlan toivottamal-
la kaikille hyvää Vappua ja 
kutsui Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueenhallituk-
sen jäsenen, sosialidemo-
kraatti Pirjo Sirviön pitä-
mään Vappupuheen. Antti 
Tihinen Vasemmistoliitos-
ta piti laajan kunnallispoliit-
tisen katsauksen. Puheiden 
jälkeen Alpo Illikainen tar-
joili lämmintä hernerokkaa 
kenttäkeittiöstään. 

Pirjo Sirviön  
vappupuhe
Sirviö aloitti vappupuheen-
sa muistuttamalla kuulijoita 
siitä, että sosialidemokratia 
on maailman suurin vaihto-
ehtoliike. Se haluaa murtaa 
huono-osaisuuden kierteen. 
Suomalainen yhteiskunta 
on suuren muutoksen edes-
sä väestömme ikääntyessä, 
palvelutarpeiden kasvaessa, 
syntyvyyden ja väestönke-
hityksen eriytyessä maam-
me eri alueilla. Työelämään 
tulevat ikäluokat ovat aiem-
paa pienempiä ja korkeasti 
koulutetut osaajat keskitty-
vät entisestään.

Hyvinvointialue 
karsii johtajia
- Taataksemme kaikille suo-
malaisille yhdenvertaiset 
palvelut asuinpaikasta riip-
pumatta on sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palveluiden 
järjestäminen koottu nyt hy-
vinvointialueille. Siirtyvätkö 
uudelle isännälle vanhat toi-
minnot vai pystytäänkö toi-
mintaa uudistamaan? Suu-
rimman muutoksen tulee 
kokemaan erikoissairaan-
hoito. Nyt on ryhdyttävä 
tarkastelemaan asukkaiden 
ja kuntalaisten palveluket-
juja yhtenä kokonaisuutena. 
Uusi hyvinvointialue-mal-
li karsii noin 160:nen johta-
jan tai päälliköntason tehtä-
vät 53:een. Asiakaspinnassa 
työskentelevät ja heidän esi-
miehensä siirtyvät normaa-
listi hyvinvointialueen työn-
tekijöiksi. 

Palveluiden  
rahoittaminen
- Yksittäisen kunnan tai kau-
pungin kohdalle sosiaali-, 
terveys- ja pelastuspalvelui-
den siirtyvät tulot ja menot 
voivat olla erisuuret aiheut-
taen osalle kuntia talouden 
sopeuttamistarpeita. Jatkos-
sa hyvinvointialueiden jär-
jestämisvastuulle kuuluvat 
palvelut rahoitetaan pää-
osin valtion toimesta, asuk-
kaiden palvelujen tarpeisiin 
perustuen. Tarveperustei-
seen rahoitukseen on tarkoi-
tus siirtyä seitsemän vuoden 
siirtymäkauden kuluessa. 
Sirviö muistutti lopuksi, että 
sosialidemokraatit ovat pe-
rinteisesti puolustaneet jul-
kista palvelutuotantoa. 
Julkiset palvelut pitävät yh-
teiskunnan eheänä, tukevat 
elinkeinoelämää ja työllis-
syyttä, estävät syrjäytymis-
tä sekä tuovat turvallisuutta. 
Yksityistä sektoria tarvitaan 
jatkossakin, mutta isäntä pi-
tää talossa olla. Talouden pi-
täisi olla ihmistä varten eikä 
ihminen taloutta varten.

Vihreä  
Pappa-Tunturi 
keräsi katseet
Hannu Klemetti tuli toril-
le komiasti vihreällä mope-
dillaan. Melkoinen katseen-
vangitsija. Mopedi oli ollut 
käyttämättömänä ja seisonut 

eri ladoissa 30 vuotta. Kolme 
vuotta sitten Hannu päätti 
pelastaa Pappa-Tunturin ja 
entisöidä sen alkuperäiseen 
loistoonsa. Hannu kertoi tul-
leensa torille mopedillaan 
joen toiselta puolelta. Matka 
oli lyhyt, mutta kolean sää 
takia kyyti oli kylmää. Han-
nu jatkoi, että tämä oli hänen 
ensimmäinen vappuajelunsa 
tällä 1980-luvun Tunturilla.    

- Vapusta alan odotta-
maan lämmintä kesää ja Ju-
hannusta. Perinteisesti vap-
pu on työväen juhla. Kyllä 
minä olen aina vappuna to-
rilla pyörähtänyt. Yleensä 
ilma on ollut vain sellainen, 
että se on muistanut sataa 

räntää. Tuli tuota kaupan si-
maa jo eilen maistettua, ei-
hän se niin hyvää tietenkään 
ole kuin kotisima, kertoi Kle-
metti.

Hurmaavien  
naisten vappu-
kommentteja
- Mukavaa, kun koronalta 
päästiin tänne. Lämpimäm-
pi saisi tämä sää olla. Viile-
ätä on, mutta ei haittaa, kun 
on lämmintä hernekeittoa! 
Vappupallot ja serpentiinit 
puuttuvat täältä, ne toisivat

tunnelmaa. Simaa, munk-
keja, kahvia ja kauppiai-
ta saisi olla! Olisi mukavaa, 
jos täällä raikuisi työväen-

laulut. Ennen oli puolueella 
omat laulajat. Pudasjärven 
Eläkeläiset ry:n kuorolai-
set kävivät monena vuotena 

laulamassa, muistelivat hur-
maavat naiset. 

Ape Nieminen

Vappujuhlan järjestivät Pudasjärven Sosialidemokraattinen työväenyhdistys, Vasemmistoliiton Pudasjärven osasto ry ja SAK 
Pudasjärven paikallisjärjestö.

Tuula Kuukasjärvi juonsi 
Vappujuhlan. Antti Tihinen 
oli toritapahtumaan tyyty-
väinen, koska vasemmiston 
väki oli kohtuudella lähtenyt 
liikkeelle. Uusiakin kasvoja 
oli kuulijakunnassa.

Hannu Klemetti tuli torille komiasti entisöimällään Pappa-
Tunturillaan.

Vappupuheiden pitäjät: Vasemmistoliiton Antti Tihinen ja so-
sialidemokraattien Pirjo Sirviö.

- Alpo Illikaisen keittämä hernekeitto sai hurmaavilta naisilta kehuja: ”Oikein hyvää”, ”Hy-
vää”, ”Lämmintä keittoa oli”, ”Kuumaa ja makiaa”, ”Oikein hyvää”, ”Makoisaa on” ja ” Hyväl-
le maistuu! Pudasjärven torille oli kokoontunut hernekeittotarjoilun alkaessa jo toistasataa ihmistä.
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Viikko 19 on ”siniristillinen” viikko. Onhan viikol-
la poikkeuksellisesti kolme liputuspäivää: maanantai-
na Eurooppa-päivä, torstaina J.V. Snellmanin päivä ja 
sunnuntaina Kaatuneitten muistopäivä. 
Tällä kerralla Kähmyt ottaa huomioon kaskuissa myös 
nimipäiväsankareita.

Tuula: – Muistatko varmasti, mikä päivä tänään on? 
Timo: – Totta kai. 
Kun mies palaa illalla kotiin, hän ojentaa vaimolleen 
upean korun ja kukkakimpun.
– Et kai uskonut, että olisin unohtanut? Timo varmis-
taa.
– No enpä olisi uskonut, että saan näin hienoja lahjo-
ja – Snellmanin päivänä! 
                                                        * * *
Timi ilmoitti kutsunnoissa olevansa täysin likinäköi-
nen. Hän ei ammunnassa osunut latoon, vaikka sai 
ampua ladon sisältä! Niinpä mies vapautettiin ase-
palveluksesta. Hän meni illalla elokuviin ja kuinka ol-
lakaan, kutsuntamajuri istahti hänen viereensä. Timi 
kääntyi ja sanoi: – Anteeksi rouva, mutta meneekö 
tämä bussi Ouluun?    

* * *
Lapset olivat saaneet kotitehtäväksi kirjoittaa ai-
heesta ”Ihminen, jota ihailen eniten maailmassa”. 
Opettaja palautti aineet ja kehui Ainoa: – Aino on 
kirjoittanut isästään, että tämä on älykäs, komea, re-
hellinen, hauska, musikaalinen ja huippukeilaaja. Si-
nullapas on hieno isä! Aino: – Niin on – ja niin hyvä 
kirjoittamaan aineita! 

* * *
Sohvi: – Olemme mieheni kanssa avanneet yhteisen 
pankkitilin.
Aini: – Vai niin. No miten uuden tilin käyttö on suju-
nut?
Sohvi: – Oikein hyvin. Mieheni tallettaa ja minä nos-
tan.  

* * *
Osmo oli kauppamatkustaja, jonka tunnettiin le-
gendaarisesta kaupasta: hän oli myynyt lypsykoneen 
tilalle, jossa ei ollut lehmiä. Mutta Osmokin kohtasi 
parempansa yrittäessään myydä Kipinän papalle te-
levisiota. Pappa näet jurmutti:
– Mitäs minä semmosella teen, kun meille tulee joka 
viikko Pudasjärveläinen?
– Mu-mutta hyvänen aika, kyllähän televisio korvaa 
joka suhteessa lehden!
– Jassoo! pappa urahti. – Näytäs minulle, miten sinun 
telkkarillasi kääritään sätkä, sytytetään tuli saunan pe-
sään, pyyhitään takapuoli ja läpsitään kärpäset seinil-
tä!

* * *
Työlounaalla: – Mikähän siinä on kun palkka ei enää 
riitä mihinkään?
Make: – Sehän on selvä juttu. Luin just talouslehdes-
tä, että naiset saavat 80 prosenttia miesten palkasta.

* * * 
Kotilääkinnän alkeita: Nainen paranee jokaisesta 
taudista saatuaan kuulla, että se kuuluu vanhenemi-
sen merkkeihin. 

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

”Siniristillinen viikko” 

Pian se "ohi on"! Lukijan kuva. 

Jamppa Tuominen fani-ilta Siurualla

Lauantaina 23.4. Jamppa 
Tuomisen fani-klubi ry. jär-
jesti yhdessä Siuruan Työvä-
entalo-Kylätalon toimijoiden 
kanssa viihdyttävän muiste-
luillan Siurualla.

Vähää vaille kuusi illal-
la Alamäki kaarsi Moskovan 
pihaan tuoden linja-autolas-
tillisen * iloisia Jamppa-fa-
neja. Linja lähti Oulusta, ajoi 
Kiimingin ja Yli-Iin kaut-
ta Siurualle poimien matkan 
varrelta kyytiläisiä.

Jampan keikkaura alkoi 
12-vuotiaana Siuruan Työvä-
entalolla jouluna 1961. Hän 
oli suosittu esiintyjä jota tul-
tiin kuulemaan pitkienkin 
matkojen takaa.

Viihdeillan avasi fani-klu-
bilainen Pekka Mäkitalo ker-
toen alkuun Jampan uras-
ta. Tämän jälkeen katsottiin 
DVD:ltä kaksi Jamppa Tuo-
misen TV-esiintymistä, jois-

ta ensimmäinen oli vuodelta 
1979, missä Jamppa esiintyi 
Fredin ja Juhani Markolan 
kanssa ”Parempi myöhään” 
-ohjelmassa. Toinen muiste-
lupätkä oli Irwinin muisto-
konsertista vuodelta 1991. 

Seuraavaksi oli vuorossa 
tunnin verran yhteislaulua, 
missä laulettiin kaikkiaan 
kahdeksan Jampan levytystä. 

Jampan kolmestatoista al-
bumista 12 myi kultaa, joista 
kolme saavutti timanttilevyn 
oikeudet.

Ilahduttavaa oli, että Jam-
pan Viihdeillan menossa mu-
kana oli paljon myös poruk-
kaa ympäri Pudasjärveä.

Elämänarvoina 
koti ja perhekes-
keisyys 
”Kaipuuni on uskomaton” 
oli Jampan ensimmäinen 

Yhteislauluja johti Ari Hyvä-
lä, jonka jälkeen hän luotsasi 
porukan tanssimaan ja laula-
maan karaokea. 

Viihdeillan juontajana toimi 
Pekka Mäkitalo.

Jamppa Tuomisen sisaret Annette ja Pirjo osallistuivat myös 
Siuruan Viihdeiltaan. Annette lauloi myös levyttämänsä Jam-
pan sävellyksen ”Kaipuuni on uskomaton”.

oma sävellys. Laulun Jamp-
pa teki Kanarialla ja esit-
ti sen puhelimessa Veikko 
Juntuselle. 

Tätä koskettavaa laulua 
Jamppa ei itse ehtinyt levyt-
tää, sillä kohtalo päätti asian 
toisin.

Itseoikeutetusti Jampan 
sisar Annette Soronen levyt-
ti sen, jonka hän esitti myös 
Viihedeillassa.

Jamppa suri maailman 
menoa ja sitä kuinka kii-
reiseksi kaikki oli mennyt. 
Hänellä itsellään oli kuu-
kausittain jopa 31 keikkaa. 
Kiireinen työtahti suretti 
Jamppaa ja hän katui sitä, et-
tei ehtinyt olemaan lastensa 
kanssa tarpeeksi. 

Jampan elämän tärkeitä ja 
rakkaita henkilöitä olivat si-
saret Pirjo ja Annette. 

Hyväkin ilta loppuu aika-
naan ja ennen iltakymmen-
tä porukka palaili autolle. 
Hyväntuulisten matkustaji-
en kotimatka taittui iloisesti 
Jampan laulujen tahtiin. 

Autossa kuultu kom-
mentti ”Tämä oli minun pa-
ras päiväni ikinä” lämmittää 
pitkään Viihdeillan järjestäji-
en mieltä, josta kiitokset kai-
kille osallistujille ja tapahtu-
massa avustaneille. TS.

Pekka Mäkitalo 
Siuruan Työväentalo-

Kylätalon toimijat

Arvoisat kuulijat, toverit ja 
kamraatit! Mukava nähdä 
teidät kaikki Vapputapah-
tumassa torillamme, jonka 
paikka kylläkin lähivuosina 
saattaa siirtyä. Vasemmisto-
laiseen vappuun kuuluu pu-
heet ja puheiden joukkoon 
kuntapoliittinen puhe. Kun-
tapoliitikkona olen saanut 
kunnian seurata ja tutustua 
ihmisiin ympäri Suomea.

Tämän puheen taustatie-
toina käytän päätöksenteon 
korkeimmalla paikalla saa-
tuja tietoja, sekä yleisiä ha-
vaintoja, joita olen havainnut 
kuntamme päätöksenteos-
ta. Pudasjärven asukkaiden 
edustajana minulla on suu-
ri kunnia pitää puhe juuri si-
nulle.

Toverit ja kamraatit!
Tämä puhe käsittelee 

kuntapoliittista katsausta ja 
sisältää yllättäviä yhteyksiä 
Pudasjärven kaupungin pää-
töksenteon ja vasemmistolai-
sen perheen välillä.

Pudasjärven kuntakon-
serni teki 200 000 euroa yli-
jäämää, kun taas Pudasjär-
ven kaupungin hallituksen 
hyväksymässä tilinpäätök-
sessä alijäämä on 254 423 eu-
roa. Asukasluku putosi ja on 
nyt vähän alle 7700 henkilöä. 
Keskimääräinen työttömyys-
aste Pudasjärvellä oli viime 
vuonna 13,9 prosenttia. Ve-
rotulot kehittyivät yli odo-

tusten. 
Vasemmistolaisen halli-

tuksen voimilla ja varoilla on 
panostettu tasa-arvoiseen ja 
tasalaatuiseen varhaiskasva-
tukseen sekä peruskoulutuk-
seen. Rahoilla, joilla voidaan 
kehittää palveluita ja toimin-
toja niin, ettei kenenkään 
mahdollisuudet kumoudu 
nuorena siihen, ettei ole uu-
simpia vehkeitä ja sileimpiä 
seteleitä. Tämä on vasem-
mistolaista takuuvarmaa ta-
sa-arvoa.

Rahasta puhuttaessa 
olen iloinen siitä, että talou-
den tasapainotusohjelmassa 
nostettiin tuloveroprosent-
tia. Olisin ollut valmis nos-
tamaan sitä enemmänkin. 
Tämä siksi, että rahaa eniten 
tarvitsevat eivät juuri kunta-
veroa maksa ja keskiluokal-
la ja ylemmällä keskiluokal-
la on vara maksaa muutamia 
kymppejä lisää veroa. 

Pudasjärven mahdol-
lisuudet ovat laaja-alai-
set. Meillä on tilaa kaavoit-
taa tuulivoimapuistoja, jotka 
samalla tuovat työtä ja ve-
rotuloja ja ovat osa kansal-
lista energiajärjestelmää. Ha-
jautettu energian tuotanto, 
kuten tuulivoima, on yksi 
merkittävin ja keskeisin tur-
vallisuuspoliittinen tavoiteti-
la. Tulevat verotulot otetaan 
riemumielin vastaan, jot-
ta kaupunkimme voi pärjätä 

yhteisönä.
Yhtenä talouden ongel-

mana Pudasjärvellä ovat ol-
leet ylläpitokustannukset 
osin käyttämättömiin ja osin 
huomattavalla vajaakäytöllä 
oleviin kohteisiin. 

Pudasjärvellä on tehty val-
tava panostus ja turvaus, kun 
kaupunkiimme on rakennet-
tu yli ihmisiän kestäviä ra-
kennuksia. On uusi koulu, 
sitten on Pirtti ja selkänne 
taakse valmistuu ryhmäko-
ti aikanaan. Peruspalveluille 
tilat ja mahdollisuudet ovat 
kunnossa, mutta asuntora-
kentaminen on jäänyt pahas-
ti telineisiin vuosien aikana. 
Kurenalustan asuntokapa-
siteetti loppuu kesken, eikä 
vastavalmistuneet kerros-
talotkaan juuri asuntojono-
ja purkaneet. Vuokratalojen 
vuokrausaste on tapissa ja 
yksityistä rakentamista ei ole 
saatu houkuteltua alueellem-
me. Kaupunkimme päättäji-
en vahvistama kiinteistöoh-
jelma etenee suunnitelmien 
mukaan ja tilinpäätöksestä 
selviää, että taloudellista liik-
kumavaraa on käytetty vii-
saasti.

Arvoisat Vasemmisto-
laiset. Olen suorastaa häm-
mästynyt siitä, kuinka paljon 
Pudasjärvellä on vasemmis-
tolaisia ja vasemmistolais-
ta ajattelua. Vaikka meidän 
ja demareiden jäsenluettelot 

eivät lukumääriltään ole iso-
ja, löytyy vasemmistolaisia 
piilokärkiä kuitenkin muista 
puolueista. Tämä meillä va-
semmistolaisilla on syytä ot-
taa huomioon ja todeta, että 
yhteistyön väyliä muiden 
puolueiden toimijoiden kes-
ken on paljon ja siltoja polt-
tamalla ei rakenneta mitään.

Vasemmistolaisella mah-
dollistavalla ja inhimillisellä 
politiikalla voimme saavut-
taa parempaa Pudasjärveä 
kuin koskaan! Mahdollisuus 
tasa-arvolle, ihmisen jaka-
mattomalle ihmisarvolle, tu-
lonsiirrot sileiden seteleiden 
pukuporukalta verkkarikan-
salle, yhtäläinen oikeus lap-
selle kehittyä yhteisössä mis-
sä tausta ei määritä oikeuksia 
ja mahdollisuuksia. Vasem-
mistolainen vapaus on olla 
vaikka tahallaan väärässä, 
vapaus kehittyä ihmisenä, 
veljeys joka näyttäytyy so-
lidaarisuutena ja ajatuksina 
sekä toimina päätöksenteos-
sa.

Me olemme kansa, me 
emme ole yksin. Me haluam-
me rauhaa ja vakautta. Me 
haluamme tasa-arvoa ja hy-
vinvointia. Me vasemmisto-
laiset äänestämme vasem-
mistolaisia!

Antti 
Tihinen

Vasemmistolaisena tasa-arvon puolesta 
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YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa

PALVELUHAKEMISTOSTA 

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
•  VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
TYÖT
•  VAHINKOTARKISTUKSET
•  LASINVAIHDOT JA  

   -KORJAUKSET
•  KOLARIKORJAUKSET
•  AUTOMAALAUKSET
•  ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMOVAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

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

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

LAKIPALVELUITA

MAARAKENNUSTA

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

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

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

ASIANAJOTOIMISTO 
EIJA HEIKKINEN OY

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

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

www.koillisauto.fiwww.koillisauto.fi

AUTOLKIIKE

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  p. 0400 499 745

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

Kulttuuri hyvinvoinnin edistäjänä
Hyvinvointivaliokunta jalkautuu kansan pariin

Pudasjärven kaupungin 
hyvinvointivaliokunnan 
Perheet-työryhmä järjes-
tää ”Kulttuuri hyvinvoin-
nin edistäjänä” tapahtu-
man 18.05.2022 Hyvän 
Olon Keskus Pirtissä. Ta-
pahtuma alkaa keskiviik-
kona kello 16.00 ja päättyy 
MisseKissan konserttiin. 
Konsertti alkaa kello 18.00. 

Tapahtumaa ovat järjestä-
mässä hyvinvointivalio-
kunnan jäsenet, Pirtissä 
työskentelevät viranhal-
tijat, seurakunnan lapsi-
työntekijät ja Mannerhei-
min Lastensuojeluliiton 
paikallisosaston edusta-
jat. Perheet-työryhmän pu-
heenjohtaja Katri Virtanen 
kertoi, että Pirtin Perhe-

päivä liittyy hyvinvointi-
valiokunnan ”Kulttuurit 
hyvinvoinnin edistäjänä” 
painopistealueeseen. Sa-
malla on tarkoitus tuoda 
Pirtin toimintaa tutuksi 
perheille kulttuuripaikka-
na. 

Nuorisotilassa nuori-
sonohjaajat järjestävät toi-
minnallista tekemistä 

perheille. Kirjastossa esi-
tellään lapsiperheille sopi-
via palveluita ja pidetään 
satutuokioita. Pirtin kah-
vila-aulassa kansalais-
opiston musiikinopiskeli-
jat musisoivat ja esittelevät 
opiston toimintaa. Marko 
Väyrynen musisoi ja seu-
rakunnan työntekijät ker-
tovat varhaiskasvatus- ja 

lapsityöstä. Pirtin toises-
sa kerroksessa kaupungin 
lapsiperheiden palvelut 
esittelevät toimintaansa. 
Taidekammari on avoin-
na, jossa voi tutustua Paa-
vo Ahosen näyttelyyn. Eri 
toimipisteissä on esittelyn 
tai toiminnan lisäksi Mis-
seKissan tunnetaitotehtä-
viä. Pudasjärven Manner-

heimin Lastensuojeluliiton 
paikallisosasto jakaa ta-
pahtuman päätteeksi lap-
sille ilmapalloja. Tapah-
tuma on avoin kaikille 
perheille.

Ape Nieminen
Hyvinvointivaliokunnan 

jäsen
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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

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

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

Meiltä:

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

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

RAKENNUSPALVELUITA

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

Anon Ase ja Tukku

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

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

SALAOJATYÖT JA SADEVESIJÄRJESTELMÄT  
AMMATTITAIDOLLA

Ari Mansikkamäki

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

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

PAINOTUOTTEET

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

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

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

METALLINKIERRÄTYSTÄ

OSTETAAN
044 783 1121 
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA- 
PALVELUT!

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy

RAKENNUS & REMONTTI 
 

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

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

 email:  mesublomster@gmail.com

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

Jenni Jenni 
Timonen-HøgliTimonen-Høgli  

040 363 6720

Asunto-Asunto-
kauppa, kauppa, 

kauppakirjat, kauppakirjat, 
kaupan-kaupan-

vahvistuksetvahvistukset

ASUNTOKAUPAT

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. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

Sota-ajan sukset
Hiihtämistä pidettiin tär-
keänä taitona maanpuolus-
tuksessa ja armeijassa kaik-
ki oppivat hiihtämään.

Kun sota alkoi, suoma-
laiset pystyivät liikkumaan 
sukkelasti, piiloutumaan 
vaikeassa maastossa ja tais-

Kuudes vasemmalta on Pudasjärven Suojelukunnan aluepäällikkö Tauno Ahonen. Kuvassa 
myös Oulun piiripäällikkö, upseeri Raitamaa. Kuka tunnistaa kuvan henkilöitä? Tietoja voi 
ilmoittaa Eero Ahoselle. Kuva: Eero Ahosen arkisto.

Pudasjärven Sotaveteraanien hallussa olevat sukset, suk-
sen kären paininpuu ja sauvat.

telemaan korkeissa kinok-
sissa ja kovassa pakkasessa. 
Toisen maailmansodan aika-
na suksia ja sauvoja tarvittiin 
niin paljon, että suksisepät 
palasivat rintamalta suksi-
tehtaisiin. Sotaa varten kehi-
teltiin erikoissuksia. Kauko-
partiomiehien sukset olivat 
leveitä joiden kärkeen oli po-
rattu reikä. Tarpeen vaati-
essa suksista sai pulkan tai 
paarit. Armeijan salainen 
keksintö oli saranasukset. 
Hävittäjälentäjät tarvitsivat 
sukset pakkolaskun varalta. 
Saranan ansiosta sukset tait-
tuivat ja sopivat näin koneen 
ohjaamoon. 

- Mikäli teillä on sotiin 
liittyviä esineitä tai valoku-
via, ne voi lahjoittaa Pudas-
järven Sotaveteraanit ry:n 

perinneaineistoon. Niitä ei 
kannata ainakaan hävittää. 
Jos haluatte säilyttää esineet 

itse, niin miettikää, voisitte-
ko lahjoittaa esineestä valo-
kuvan perinneaineistoon, 

kehotti Eero Ahonen. 

Ape Nieminen
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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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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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Kokouskutsu
Syötteen Matkailuyhdistys ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous.
Kokousaika: ti 31.5.2022 klo 9.00. 
Kokouspaikka: Kide-hotelli, alakerran kokoustila, 
Romekievarintie 6, 93280 Syöte 
Ilmoittautumiset toiminnanjohtajalle: 
minna.hirvonen@syote.fi ti 24.5. 
mennessä. Kokoukseen voi osallistua 
myös Teams:n välityksellä. 

MYYDÄÄN:  
Kekkilän 

kompostikäymälä 
Kurenalla, 230 ltr. 

Hp. 350 € 
p. 050 342 4349 

Pintamon vesiosuuskunnan
VUOSIKOKOUS

pidetään lauantaina 21.5.2022 
klo 12.00 Pintamon kylätalolla 

os. Pintamontie 319.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!                           Hallitus

PUDASJARVI.FI

LIIKUNTASALIEN JA URHEILU-
KENTÄN HARJOITUSVUOROT 
HAETTAVANA
Salien vuorot ovat haettavissa kesäkaudelle 6.6. – 
4.9.2022 ja syys-/kevätkaudelle 5.9.2022 – 4.6.2023, 
urheilukentän vuorot kesäkaudelle 2022.

Hakemuksessa tulee ilmetä ryhmän nimi, vastuu-
henkilö, haettu päivä, kellonaika ja käyttötarkoitus. 

Hakemukset tulee toimittaa sähköpostitse ke 
18.5.2022 klo 15.00 mennessä osoitteeseen heino.
ruuskanen@pudasjarvi.fi. tai kirjeitse Puikkarin 
kassalle.

Tiedustelut 0400 346 097 / Heino Ruuskanen.

PS. Ryhmien vastuuhenkilöiden palaveri ma 30.5. klo 
19.00 joko etäyhteyksien välityksellä tai Puikkarissa.

Liikuntapalvelut

PUDASJARVI.FI

PIETARILAN VENEPAIKAT JA 
KANOOTTIVARASTO
Pietarilan rannan venepaikat ovat vuokrattavana 
kaudelle 1.6.2022 -30.5.2023. 
Venepaikka 50 €/kausi, varasto 40 €/kausi + avain-
pantti 20 €.
Venelaiturin laittaminen edellyttää riittävää määrää 
varauksia.
Varaukset 30.5.2022 mennessä: 
Heino Ruuskanen, puh. 0400 346 097

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS

pe 20.5.2022 klo 14.00 TOPI-tuvalla, 
Kauppatie 3 L.

Tervetuloa!

Pudasjärven 
4H-yhdistyksen

Hallitus

Koskenhovilla 
su 15.5.2022 klo 18.00.

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura

BINGO 

Tervetuloa! 

TerveTuloa!

Pintamontie 321, 93290 Pintamo

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

 la 14.5. klo 20-24

TULOSSA: la 28.5. Retrolauantai  -discotapahtuma, 
la 4.6. Merja Juutinen

TanssiT PinTamollaTanssiT PinTamolla

TanssiTTaaTanssiTTaa

rojalrojal

Kollajan lohkokuntaan 
kuuluvan Siuruan osakaskunnan 

VUOSIKOKOUS
Su 29.5.2022 klo 12.00 
Siuruan työväentalolla. 

Käsitellään sääntömääräiset, kalastus- ja muut asiat. 
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä Siuruan 

työväentalolla 6.6.2022 alkaen 2 viikon ajan.
Kahvitarjoilu.  Tervetuloa!  Hoitokunta

Matalan kynnyksen

KUNTOTANSSIT
toukokuun ajan tiistaisin 
klo 18-20 Koskenhovilla. 

Voi tulla ilman paria.
Kaikki tanssin harrastajat tervetuloa! 

Maksu 3 euroa.
Järjestää Iijoen Tanssijat/Pudasjärven NS

KIVARIN ERÄ ry järjestää 
jäsenilleen lauantaina 21.5.2022 klo 10 

HUUTOKAUPAN.
Myydään kahtena eri huutona seuraavaa: 

1. Hirviliiterin irtaimisto ja 
2. peijaishirven lihat pakasteesta. 

Näyttö klo 9.30. Käteismaksu.                    
 vt. puheenjohtaja KUTSUMME

Sotiemme veteraanit, 
lesket ja puolisot 

MPK Pohjois-Suomen 

Sotilassoittokunnan 
konserttiin 

Kaatuneiden muistopäivänä 15.5. 
klo 19.00 Pudasjärven kirkossa.

Kustannamme ohjelmamaksun.
Tiedustelut Vesa Holmström, 0400 387 671

Tervetuloa!
Pudasjärven Sotaveteraanit ry

Helatorstaina 26.5. ja 
la-su 28.-29.5. klo 10-17.

iIlmottautuminen ja lisätietoja: 
040 724 8982 tai kari@tykkylainen.net

Osallistumismaksu 70€ 
(sis. pölkky, opastus, terän viilaus).

Kioski! Yleisötapahtuma. Tervetuloa!

VEISTOKURSSI 
NAISILLE SIURUAN IKOSENNIEMELLÄ

Särkelän Osakaskunta ry:n  
VUOSIKOKOUS

la 28.5.2022 Syötteen Kylätalo 
(Särkisuontie 12, 93280 Syöte) klo 17.00

Hoitokunta

Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 16.45
Kokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:
- sääntöjen 11§ mukaiset asiat 
- arpajaispalkinto
Tarkastettu kokouspöytäkirja oikaisuvaatimusosoituksi-
neen on nähtävillä Näköalatie 1062, 9380 Syöte 30.5.–
12.6.2022

Osakkaat tervetuloa!

Poijulan Erä ry
VUOSIKOKOUS

su 22.5.2022 klo 13.00 Poijulan koulu.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Kahvitarjoilu.
Tervetuloa! Puheenjohtaja

Yli-Livon vesiosuuskunnan
YLEINEN KOKOUS

su 22.5. klo 13 
Sirkka ja Juha Pankinaholla.

Hallitus kokoontuu klo 12.
Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa! Hallitus

MYYDÄÄN:  
Koivuklapeja. 

30 / 50 / 100 cm. 
Myös kuljetus! 

P. 050 584 2080 

Tapahtumassa liikutaan hyvässä hengessä ikään tai kuntoon kat-
somatta tunnin ajan kiertäen juoksurataa kävellen tai hölkäten sekä 
otetaan huomioon Pudasjärven Urheilijoiden Kunniakierrostukijoita!

Kunniakierros järjestetään tänä vuonna jo 41. kerran.
 Jos et ole aiemmin ollut mukana Kunniakierroksella, nyt sinulla on 

oiva tilaisuus lähteä mukaan liikkumaan ja keräämään varoja. 
Tule mukaan tapahtumaan sekä kerää tukikeräyslistan itsellesi 

tukijoita. Tukija maksaa sopimansa summan jokaiselta 
kierrokselta tai sovitun kertamaksun (minimi 15 €). Kerääjänä ei 

tarvitse ottaa tukijalta vastaan rahaa, vaan tukijalle tulee 
myöhemmin lasku sopimastaan summasta. 

Keräyslistoja saa Tuurintuvalta sekä mm. Heino Ruuskaselta 
p. 0400 346 097. Listoja on myös paikan päällä tapahtumassa 

Kaikki ovat tervetulleita mukaan!
Pudasjärven Urheilijat ry/ Yu-jaosto ja Kuntourheilujaosto

Kunniakierros 2022 kutsu
Perinteinen kunniakierrostapahtuma 

järjestetään Suojalinnan Urheilukentällä 
maanantaina 23.5. kello 18-19.

Voit myydä / ostaa / lahjoittaa / vuokrata PUDASTORIN kautta. Normaalit PUDASTORIN myynti- / 
ostoilmoitusten hinnat ovat 15 €. Kiinteistö- ja tonttikaupat / -vuokraukset sekä kuvalliset ilmoitukset 
25€. Hintoihin lisätään pienlaskutuslisä 3 €. 

Puhoskylän kyläseura
VUOSIKOKOUS

su 15.5.2022 klo 15 Möykkälässä.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Kahvitarjoilu.Tervetuloa!
Ps. Sikajuhlat ovat la 9.7. Johtokunta
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Metsävaratietojen laatu pa-
ranee hakkuukonetiedolla 
Suomen metsäkeskus on al-
kanut saada tietoa suoraan 
metsissä puuta korjaavilta 
hakkuukoneilta. 

Hakkuukoneet välittävät 
Metsäkeskuksen tietojärjes-
telmiin tietoa hakkuiden ra-
jauksesta, hakkuutavasta ja 
–ajankohdasta, samalla se 
parantaa merkittävästi met-
sävaratiedon laatua ja ajan-
tasaisuutta. 

Tietojen avulla Metsä-
keskus voi pitää metsäva-
ratietoja entistä paremmin 
ajan tasalla, mistä on hyö-
tyä niin metsänomistajille 
kuin koko metsäalalle. Met-

sänomistajat pääsevät kat-
somaan omien metsiensä 
tietoja kirjautumalla Metsä-
keskuksen Metsään.fi-pal-
veluun. 

Hakkuukonetiedolla 
päivitetyt metsävaratiedot 
ovat saatavissa myös Met-
säkeskuksen tuottamana 
kaikille avoimena metsä- ja 
luontotietona. 

- Hakkuukoneilta väli-
tetään vain sellaisia tietoja, 
joihin on metsänomistajan 
suostumus, korostaa met-
sätiedon palvelupäällikkö 
Jorma Jyrkilä Suomen met-
säkeskuksesta. 

Metsänomistajat ja -toi-
mijat voivat hyödyntää 

ajantasaista metsävaratie-
toa muun muassa metsän-
hoidon ja puunkorjuun 
suunnittelussa sekä erilai-
sissa metsälaskelmissa. Tie-
tojen välitys alkoi viikol-
la 13 Viikolla 13 käynnistyi 
pilottivaihe hakkuukone-
tiedon välittämisessä. Ensi-
vaiheessa tietoa puunkor-
juukohteilta alkavat välittää 
Trimblen WoodForce-toi-
minnanohjausjärjestelmää 
käyttävät metsäalan toimi-
jat. 

Pilotointivaiheessa ovat 
mukana Metsä Group, Sto-
ra Enso ja Metsähallitus. Pi-
lotoinnin kokemusten pe-
rusteella palvelun käyttöä 

laajennetaan ensi syksys-
tä, jolloin muutkin toimijat 
voivat aloittaa hakkuuko-
netiedon välittämisen. 

Tuotantokäyttö alkaa, 
kun Metsäkeskus ottaa 
käyttöön uuden metsä- ja 
luontotiedon paikkatieto-
järjestelmän. 

- Uskomme, että hak-
kuukonetiedosta tulee val-
tamenetelmä puustotietojen 
päivittämiseen vuosikym-
menen puoliväliin mennes-
sä, Jyrkilä toteaa. 

Metsävaratietoja päivite-
tään monin eri tavoin Tie-
toa metsistä tuotetaan vuo-
sittaisilla laserkeilauksilla ja 
ilmakuvauksilla sekä maas-

tossa tehtävillä koealamit-
tauksilla. 

Hakkuukonetieto ei ole 
ainoa tietolähde, jolla Met-
säkeskus päivittää keräämi-
ään metsävaratietoja. 

- Puuston kasvunlas-
kenta ja lakisääteiset ilmoi-
tukset esimerkiksi hakkuis-
ta ja metsänhoitotöistä ovat 
olleet jo pitkään käytös-
sä metsävaratietojen päivi-
tyksessä. Jatkossa uusi met-
sä- ja luontotietojärjestelmä 
hyödyntää myös satelliitti-
kuvien erotuskuvatulkintaa 
tietojen päivityksessä, Jyr-
kilä kertoo. 

Metsäkeskukseen toi-
mitettavan hakkuukone-

tiedon sisältöä on tule-
vaisuudessa mahdollista 
monipuolistaa. Hakkuuko-
neilta voidaan saada esi-
merkiksi tietoa kuusen ty-
vilahon esiintymisestä, jota 
voidaan hyödyntää metsä-
tuhojen riskien kartoittami-
sessa. Käynnissä on Luon-
nonvarakeskuksen vetämä 
tutkimushanke, jonka pe-
rusteella saadaan selville 
tyvilahon levinneisyys ny-
kyistä tarkemmin ja voi-
daan laatia riskikarttoja tu-
hon leviämisestä. 

Tiedote: 
Suomen metsäkeskus

Metsävaratietojen laatu paranee hakkuukonetiedolla

Ainutlaatuinen konsertti Pudasjärvellä
Pudasjärven kirkossa järjeste-
tään kaatuneiden muistopäi-
vänä 15.5.2022 klo 19.00 Ko-
tirintaman naisia-konsertti. 
Konsertissa esiintyvät Pohjois-
Suomen maanpuolustussoit-
tokunta ja Pohjois-Suomen Re-
serviläiskuoro. Kuoroa johtaa 
kuorokapellimestari Olli Heik-
kilä ja soittokuntaa kapelli-
mestari Petri Aho. Konsertissa 
kuullaan isänmaallista musiik-
kia muun muassa marsseja. 
Solisteina vierailee pudasjärvi-
nen Kati Poijula ja Ville-Veikko 
Telkki. Soittokunnan vahvuus 
on 25 soittajaa ja kuoron 45 lau-
lajaa. Soittokunnassa soittavat 
muun muassa pudasjärveläi-
sille tutut Reijo Kossi ja Timo 
Ahonen. Konsertin järjestä-
jinä ovat Pudasjärven seura-
kunta, Pudasjärven kaupunki 
ja Kotirintaman naisia - kirjan 
toimikunta. Ohjelmalehtisen 
myynnillä kerätään varoja Ko-
tirintaman naisia- kirjan kus-
tantamiseen.

Kapellimestari 
Petri Aho johtaa 
ammattitason 
soittokuntaa
MPK:n Pohjois-Suo-

men soittokunta on har-
voin päässyt vierailemaan 
Pudasjärvellä. Viimek-
si soittokunta esiintyi Iso-
Syötteellä viime vuoden 
marraskuussa maanpuo-
lustuskurssin avajaisissa. 
Tuleva vierailu on soitto-
kunnalle vasta toinen Pu-
dasjärvellä. Soittokun-
ta perustettiin vuoden 
2019 alussa. Se muodos-
tettiin Oulunjokilaaksos-
sa toimivasta UPO-Uusi 
Puhallinorkesterista, jon-
ka taustayhteisö on Uta-
järven Musiikkiyhdistys 
ry. Soittokunta harjoittelee 
Muhoksen Koivu ja Täh-
ti-salissa. Soittokunnan 
pääasiallinen soittotoimin-
ta-alue on Pohjois-Poh-
janmaa ja Kainuun. Soit-
tokunnan riveissä soittaa 
lukuisia Pohjois-Suomen 
ammattiorkestereiden ja –
soittokuntien aktiiviuran 
jättäneitä muusikoita. Pää-
osin soittajat ovat Oulujo-
kilaaksosta, mutta mukana 
on yksittäisiä soittajia Poh-
jois-Pohjanmaan ja Kai-
nuun maakunnista. MPK 
Pohjois-Suomen soitto-
kunta esiintyy veteraani-, 

maanpuolustus- ja reservi-
läisjärjestöjen tilaisuuksis-
sa sekä tarvittaessa tukee 
Puolustusvoimien sotilas-
musiikkitoimintaa. Kun-
nat, seurakunnat ja MPK:n 
yhteistyökumppanit voi-
vat tilata soittokunnan ti-
laisuuksiinsa. Soittokun-
nan vahvuus on noin 35 
soittajaa.

Kuorokapelli- 
mestari Olli  
Heikkilä johtaa  
perinteikästä  
kuoroa
Pohjois-Suomen Reservi-
läiskuoro on esiintynyt 
pohjoisen maanpuolus-
tusalueen kirkkojuhlissa 
1990-luvulta lähtien. Se on 
tehnyt tiivistä yhteistyötä 
Lapin Sotilassoittokunnan 
ja Pohjois-Suomen Reser-
viläissoittokunnan kanssa. 
MPK:n alaisuudessa kuo-
ro on toiminut vuodesta 
2017 lähtien. Kuoro harjoit-
telee periodiluonteisesti ja 
pääosin Oulussa. Kuoros-
sa laulaa alan ammattilai-
sia sekä pitkälle edennei-
tä laulun ja kuoromusiikin 

harrastajia Pohjois-Suo-
men alueelta. Kuoros-
sa laulaa muutamia taus-
taltaan pudasjärveläisiä. 
Kuoro esiintyi viimeksi 
Hirsikampuksen vihkitilai-
suudessa. Kuoron soinnis-
sa henkii ”pohjoisen vahva 
lauluperinne”. Parhaim-
millaan siinä on havaitta-
vissa hienosti vuosisatai-
sen mieskuoronperinteen 
voimaa ja tuoreemman 
mieskuoroihanteen kirjasta 
heleyttä. Pääosa kuorolai-
sista on miehiä, mutta jou-
kosta löytyy jonkun verran 
naisia. Kuoron taiteellises-
ta johdosta on 2010-luvul-
ta lähtien vastannut oulu-
lainen kuorokapellimestari 
Olli Heikkilä. Hän tuli mo-
nille pudasjärvisille tutuksi 
toimiessaan työterveyslää-
kärinä. Hänen vaimonsa 
sukujuuret ovat Pudasjär-
veltä. Kaatuneiden muis-
topäivänä on odotettavissa 
huikea konsertti, jossa am-
mattitaitoiset muusikot ja 
laulajat esiintyvät Pudas-
järven kauniissa kirkossa. 

Ape Nieminen

Pohjois-Suomen maanpuolustussoittokunnan tehtävänä on tukea suomalaisten maanpuolustusmyönteisten asenteiden yllä-
pitämistä ja kehittymistä musiikin keinoin. Soittokuntaa johtaa kapellimestari Petri Aho. Kuva: Veijo Ukkola.

Syötehiihdot hiihdettiin 
räntäsateessa

25. Syötehiihto käytiin lau-
antaina 9.4. vaativissa ja 
raskaissa räntäsateisissa 
sääolosuhteissa. Lähtö- ja 
maalialue oli Luppovedel-
lä. Kilpailukanslia ja muut 
toiminnot oli sijoitettu Lu-
miareenalle. Osallistujilla oli 
mahdollisuus valita 30 kilo-
metrin tai 50 kilometrin mat-
ka tai osallistua kilpasarjaan. 
Kisan järjesti Pudasjärven 
Urheilijat, jota tai Pudasjär-
veä kisoissa edusti noin 20 
hiihtäjää. 

Tuloksissa julkaistaan 
pudasjärvisten sijoitukset ja 
ajat. AN

Tulokset
Miehet kunto 30 km 3. Kari 
Jylhänlehto 2:26:31, 6. Timo 
Heikkilä 2:43:40. Naiset kun-
to 30 km 1. Marika Krohns 

2:33:14 Miehet vapaa 50 km 
6. Antti Pohjanvesi 2:40:23. 
Miehet kunto 50 km 14. Sa-
muel Riekki 2:01:28. 17. Pek-
ka Kemppainen 2:08:35, 23. 
Toivo Kiminki 2:26:51, 26. 
Antero Pätsi 3:13:26. Naiset 
kunto 30 km 2. Marjo Ve-
sala 1:45:17, 4. Jenna Lempi-
nen 1:55:31, 5. Minna Huovi-
nen 2:03:09. Miehet 45 50 km 
5. Jorma Puurunen 3:06:21.  
Naiset 40 50 km 1. Maija Ni-
vala 2:42:41. Naiset vapaa 50 
km 1. Lotta Kiuttu 3:04:17. 
Naiset vapaa 50 km 1. Maija 
Nivala 2:42:41, 2. Lotta Kiut-
tu 3:04:17.  Miehet vapaa 
50 km 17. Antti Pohjanvesi 
2:40:23, 26. Jorma Puurunen 
3:06:21, 28. Joel Korteniemi 
3:11:33, 29. Olli Jylhänleh-
to 3:26:30, 34: Lasse Pelttari 
3:57:03. 

RETKI KIERIKKI-
KESKUKSEEN   

perjantaina 8.6. Yhteisretki oululaisten 
Senioriyrittäjien kanssa.

 Pudasjärven Yrittäjät Senioriyrittäjät

Kaikki 
seniori-ikäiset 

yrittäjät tervetuloa!

Lähtö yht.kyydeillä klo 9.00 Oikopolun varresta 
(S-market P-paikka). 

Perillä tulokahvit, Aurinkokivi- ja Ajan askeleet eloku-
vaesitys, ohjattu tutustuminen Kivikauden kylään sekä 
arkeologiseen näyttelyyn. Ruokailu. Hinta 10 euroa.  

Ilmoittautuminen; Heimo Turunen 
vkkmedia@vkkmedia.fi , 0400 385 281

la 21.5. kevättansseihin 
Naapurinvaaran huvikeskukselle.

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

Järjestää: Pudasjärven NS/Iijoen Tanssijat

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

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

heimo.turunen@vkkmedia.fi

sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS 
pidetään ABC:n kokoustilassa, 

maanantaina 23.5.2022 klo 16.30.
Asioina sääntöjen mukaiset asiat.

Jyty 
Pudasjärvi ry:n PUDASjärveläinen

luettavissa netissä jo
TIISTAINA www.vkkmedia.fi
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Luonto pääsee ääneen Syötteen 
luontokeskuksen uudessa näyttelyssä 

- näyttely ja yleisötilat uudistetaan loppuvuoden aikana

Syötteen luontokeskus on suuren muutoksen edessä, kun luontokeskuksella on käynnistynyt pysyvän 
näyttelyn ja julkisten tilojen uudistusprojekti. Uudistuksen toteuttaja on valittu ja suunnittelutyö on 

parhaillaan käynnissä. Rakennustyöt tehdään syksyn aikana.

Syötteen luontokeskuk-
sen näyttely- ja muut tilat 
ovat palvelleet luontoihmi-
siä jo liki 20 vuoden ajan ja 
ovat osittain jo tiensä pääs-
sä, joten uudistukselle on nyt 
luontainen aika. Uudistuk-
sessa luontokeskuksen van-
ha näyttely puretaan ja tilalle 
rakennetaan uusi päänäytte-
ly. Samalla keskuksen aula-
, auditorio- ja ravintolatilo-
ja kehitetään toimivammiksi 
ja tilat saavat uuden ilmeen, 
jonka innoitus kumpuaa 
Syötteen luonnosta. Tilojen 
kehittämisen suunnittelussa 
on huomioitu selkeys, suju-
vuus ja asiakaslähtöisyys. 

Näyttelyn suunnittelu ja 
rakentaminen kilpailutettiin 
alkuvuonna yhtenä koko-
naisvastuurakentamisurak-
kana eli sama toimija vastaa 
suunnittelusta ja rakentami-
sesta. Tekijäksi valittiin kil-
pailutuksen perusteella näyt-
telyarkkitehti Taina Väisäsen 
ja Motor OÜ:n yhteinen tar-
jous. Väisäsellä on mittava 
kokemus erilaisten näytte-
lyhankkeiden suunnittelus-

ta, ja hän on ollut suunnit-
telemassa muun muassa 
Tampereen Vapriikin, Muu-
mimuseon ja Amos Rexin 
näyttelyitä. Motor OÜ:llä on 
puolestaan yli 20 vuoden ko-
kemus näyttelysuunnittelun 
ja -toteutuksen saralta. Viros-
sa yritys on suunnitellut ja 
tuottanut esimerkiksi Viron 
merimuseon perusnäyttelyn 
Lentosatamassa, PROTO-
keksintötehtaan, Miehityk-
sen ja Vapauden museon Va-
bamun ja paljon muita kohteita. 
Uusimmista valmistuneis-
ta hankkeista mainittakoon 
Hiidenmaan Tuuletorn-elä-
myskeskus sekä Tallinnan 
Laululavan vierailijakeskus. 
Molemmilla toimijoilla on 
myös aiempaa kokemusta 
Metsähallituksen luontokes-
kusten näyttelyiden suunnit-
telusta ja rakentamisesta. 

Luontokeskuksen uudis-
tusprojektin rakennustyöt al-
kavat syksyllä ja ne valmis-
tuvat joulukuussa. Uudistus 
rahoitetaan osittain edus-
kunnan myöntämällä lisära-
hoituksella. Projektin budjet-

ti on 500 000 euroa. 

Tutkimusmatkoja 
luontoon 
Uuden näyttelyn nimeksi 
tulee Rakkaudella Luontosi, 
sillä näyttelyssä ääni anne-
taan luonnolle itselleen. Nä-
kökulman vaihdoksella ha-
lutaan käsitellä luonnon ja 
ihmisen suhdetta sekä nos-
taa luonto esille aktiivisena 
toimijana. Näyttelyn keski-
össä ovat Syötteen alueelle 
tyypilliset pohjoiset boreaa-
liset metsät eri luontotyyp-
peineen. Metsäluonnon mo-
nimuotoisuutta tuodaan 
esille erilaisten eliöiden ja 
elinympäristöjen kautta. 

“Näyttelyn pääviesti-
nä on, että Syötteen luon-
to ei ole poikkeavan hienoa 
tai erikoista, vaan se on nor-
maalia. Luonto muualla on 
sen sijaan kokenut merkit-
tävän muutoksen viimeisen 
vuosisadan aikana”, kuvai-
lee projektipäällikkö Juho 
Niemelä Metsähallituksen 
Luontopalveluista. 

Näyttely tulee myös sisäl-
tämään paljon vuorovaikut-
teisia elementtejä ja moni-
kerroksisuutta. Vierailija voi 
tutustua näyttelyyn yleises-
ti silmäillen tai asioihin yk-
sityiskohtaisesti perehtyen. 
Perheen pienimmät huomi-
oidaan erilaisten tehtävien 
ja pelien avulla. Näyttelyllä 
halutaan tuottaa löytämisen 
ja ymmärtämisen riemua 
sekä antaa ennen muuta vi-
rikkeitä lähteä tutkimusmat-
kalle ulos luontoon. Paikalli-
sia materiaaleja ja käsityötä 
pyritään käyttämään näytte-
lyssä, kun se on mahdollis-
ta. Niin ikään Syötteellä ret-
keileviä halutaan osallistaa 
luontokeskuksen uudistami-
seen. Parhaillaan kerätään 
vanhoja suksia ja nokipan-
nuja uudistuvaa sisustusta 
varten. Jos haluat lahjoittaa 
omat vanhat suksesi tai täy-
sin palvelleen retkipannun 
näyttelyyn, voi asiasta olla 
yhteydessä Syötteen luonto-
keskukseen. 

Metsähallitus tiedotus 

kalakaveri.fi    koirakaveri.fi    040 952 8336

KALAKAVERI
MA-TI 16.-17.5. klo 9.00-17.00 
ENT. KIRJAKAUPAN TILOISSA

4950

Soutajille ja uistelijoille
DamQuick mittarillinen 
HYRRÄKELA

(4 kuulalaakeria)
+ Striker 7´ VAPA (103,-)

690KALAN-
KÄSITTELY-
KÄSINEET

TREKKING 
HOUSUT 

4950

Harry´s 
HOUSUT 1000

Patriot 
FILETTI 680

850DIGITAALI-
VAAKA 40 kg/10 g 

Patriot 
REPPU

3900
Lohensoutajille 
8’6” ja 10’ 
VAPOJA

Kalakaverin 
MONITOIMI-
TIMANTTI 
5 in 1 2450

Kotimaiset
POSSUN-
KORVAT

UISTIMIA, VAPOJA, KELOJA, SIMOJA, 
PERHOHAAVEJA JA -LIIVEJÄ YM.

Okuma Aura kuulalaakeroitu 
AVOKELA 
+ Shimanon 
VAPA 1950

(60,50)

Vision/Keeper
PERHO-
SETTI
9` (5-6) 11300

REPPUJA, LAUKKUJA, 
KASSEJA

-50%

1450

100
kpl

Jari Keskiaho 040 516 0430
Sami Kaivorinne 040 560 5993 • Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi 

Puh. (08) 822 007 • www.pienkonehuolto.fi

MEILTÄ TUOTTEET SEKÄ VENEET!
ESIM.

749€
KAMPANJAKAMPANJA

Ovh. 990€

1.190€
KAMPANJAKAMPANJA

Ovh. 1550€

1.390€
KAMPANJAKAMPANJA

Ovh. 1690€

BF 2.3BF 2.3 BF 4BF 4 BF 5BF 5

TERHI SAIMANTERHI SAIMAN
Perinteinen suomalainen soutuvene Terhin tapaan toteutettuna. Tämä avovene liik-Perinteinen suomalainen soutuvene Terhin tapaan toteutettuna. Tämä avovene liik-
kuu kevyesti ja sulavasti sekä soutaen että moottorilla, mutta on paljon perinteisiä kuu kevyesti ja sulavasti sekä soutaen että moottorilla, mutta on paljon perinteisiä 
veneitä huolettomampi. Saimanin vankka ABS-muovista tehty sandwich-runko kes-veneitä huolettomampi. Saimanin vankka ABS-muovista tehty sandwich-runko kes-
tää puu- ja lasikuituveneitä paremmin kovatkin iskut ja esimerkiksi rantautumisen tää puu- ja lasikuituveneitä paremmin kovatkin iskut ja esimerkiksi rantautumisen 
aiheuttamat kolhut. Saimanissa on paikat kahdelle airoparille sekä pienelle perä-aiheuttamat kolhut. Saimanissa on paikat kahdelle airoparille sekä pienelle perä-
moottorille. Vene on varustettu lukittavilla säilytystiloilla ja säädettävällä keskipenkil-moottorille. Vene on varustettu lukittavilla säilytystiloilla ja säädettävällä keskipenkil-
lä. Terhi Saiman on saatavissa valkoisena ja vihreänä.lä. Terhi Saiman on saatavissa valkoisena ja vihreänä.

1.790€ Ovh. 2250€

TERHI SAIMAN HUNTERTERHI SAIMAN HUNTER

1.790€

TERHI 385TERHI 385

1.790€

VENEET SAAPUNEET MYÖS MUITAKIN MALLEJA

Erityisen hyvin luontoon mukautuva avovene, jolla voi Erityisen hyvin luontoon mukautuva avovene, jolla voi 
liikkua vesillä entistä huomaamattomammin. Terhi Sai-liikkua vesillä entistä huomaamattomammin. Terhi Sai-
man Hunter perustuu huippusuosittuun, Terhi Saiman man Hunter perustuu huippusuosittuun, Terhi Saiman 
-malliin. Ero näiden veneiden välillä löytyy Hunterin si--malliin. Ero näiden veneiden välillä löytyy Hunterin si-
säväristä, joka on kauttaaltaan vihreä, kuten koko run-säväristä, joka on kauttaaltaan vihreä, kuten koko run-
kokin. kokin. 

Suomen ostetuin soutuvene, joka täyttää useimman Suomen ostetuin soutuvene, joka täyttää useimman 
mökkiveneilijän tärkeimmät tarpeet ja vaatimukset. Se mökkiveneilijän tärkeimmät tarpeet ja vaatimukset. Se 
on koko perheen vakaa ja turvallinen perusvene, jota on koko perheen vakaa ja turvallinen perusvene, jota 
on helppo ja kevyt soutaa. Paitsi airoilla, Terhi 385 kul-on helppo ja kevyt soutaa. Paitsi airoilla, Terhi 385 kul-
kee mukavasti myös pienellä perämoottorilla. Veneessä kee mukavasti myös pienellä perämoottorilla. Veneessä 
on lukittava, kuiva säilytystila penkin alla.on lukittava, kuiva säilytystila penkin alla.

Ovh. 2250€ Ovh. 2250€


