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Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

Herkullista, tuttua kuhmolaista
SAVUSIIKAA JA -LOHTA
(myös suolasiikaa ja -lohta, kylmäsavu- 

lohta, siian-, muikun- ja kirjolohen mätiä)  
PUDASJÄRVEN TORILLA

maanantaina 18.10. klo 10-16.
Tervetuloa! 

Pudasjärven Kirjakauppa
pudasjarven.kirjakauppa@gmail.com
puh. 041 314 9840

Pudasjärven Kirjakauppa 
on nyt verkossa!

https://www.pudasjarvenkirjakauppa.fi

Verkkokaupan avajaiset 
lauantaina 13.11. klo. 15-18 
kirjakaupan entisissä tiloissa, 
Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

Tervetuloa!

Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Toyota Corolla sedan 1,6 bensa, vm. 
2007, AJETTU VAIN 141 000 km, uudet 
kesärenkaat ja hyvät nastarenkaat van-
teilla. SIISTI, ilmastointi, vetokoukku.   
 6950 €

Volvo V70 2,5T bensa automaatti, vm. 
2004, aj. 359 300 km, kahdet renkaat, 
nahkasisusta, hyvät varusteet, ilmastointi, 
kats. 8/2021, vetokoukku.  3600 €

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

Nissan Primera 1,8 bensa, kats. 4/2021, 
viistoperä, vm. 2005. manuaali. AJETTU 
VAIN 124 300 km, uudet kesärenkaat ja 
hyvät nastarenkaat vanteilla, ilmastointi, 
vetokoukku. 3200 €

Toimitamme auton tarvittaessa 
kotiisi. Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

Kauppatie 4, p. 08 821 595. 
Tervetuloa!

LOKA- JA 
MARRASKUUN 
TARJOUKSET!
Kuumakivihieronta  

3 x sarja 160€
Intialainen päähieronta  

3 x sarja 70€
Ripsien värjäys ja kulmien 
muotoilu sekä värjäys  25€

Uutuutena marraskuusta alkaen sokeroinnit!

Nyt on lupa 
kaataa!

Varaa meiltä 
virkistyspaketit ryhmille

 

Lupa kaataa.

oulunkeilahalli.fi/
virkistyspaketit

Pauli Särkelä

MYYTÄVÄNÄ 
tontteja Kelosyötteellä, 

hiekkamaalla Kovalammen läheisyydessä.
Viemäri- ja vesijohtolinjat lähellä. 

P. 0400 302 910

TOPI-TORI, TOPI-TUPA JA 4h-TOIMISTO
Kauppatie 3 L Toiminnanjohtaja Tiina Salonpää, p. 0400 289 330
93100 Pudasjärvi Toiminnanohjaaja Mirva Kirveskari, p. 040 1590 227

4H avoinna ma-pe:

Topi-Tupa 
käsityömyymälä klo 9-15.30

KierräTysmyymälä 
Topi-Tori klo 10-16
viikolla 42 (18.-22.10.2021) 

päivittäin vaihtuvat ale tuotteet
pe 22.10.2021 Kahvitarjoilu

lisätietoja viikon alennuksista:
instagram Topi-tupa ja Topi-tori

pudasjarvi.4h.fi

Aloitamme vanhusten toivoman kerhotoiminnan 
seurakunnan rippikoulusalissa 

joka toinen tiistai alkaen 19.10. klo 12-14.
Ohjelmassa: Tuolijumppaa, voimistelua, bingon 
pelaamista, perinneaskartelua. Vanhojen elämän 
tarinoiden muistelua ja kerrontaa. Ajankohtaisista 

asioista keskustelua kahvikupposen ääressä. 
Tervetuloa!      

Vapaaehtoisohjaajat: Kaarina Nevanperä ja 
Helena Ylipahkala. Tiedustelut 040 542 3184.

VANHUSTEN 
VIRIKEKERHO

TalvikunnossapiToa 
siuruan alueella
Yksityisteiden auraukset ja 

pihojen auraukset ym. lumityöt.
T:mi s. Järvenpää

0400 313 002
juha.jarvenpaa7@luukku.com

Tanssikursseja 
koskenhovilla

Järjestää Pudasjärven NS/Iijoen tanssijat (IiTat)

kurssiTasoT ja TunTijako:
 17.30-18.45  Alkeet (A)
 19.00-20.15  Alkeis - Jatko (A-J)
 20.30-21.45  Jatko (J)

Opettajana Satu Ruohomäki

Hinnat: Yksi tunti (75 min) 7 €, koko ilta 18 €, 
(käteismaksu). Ei ennakkoilmoittautumista.

Perjantaina 15.10. 
Rumbabolero (A), Rumbabolero (A-J), Bugg (J)
Perjantaina 5.11. 
Iskelmätanssi (A+A-J), Masurkka (A+A-J), Polkka (AJ)

os. koskenhovinkuja, Pudasjärvi

Lisätietoja: Tuula Kemppainen p. 040 702 6478.

TerveTuloa 

kursseille! 

ILmOITTAUDU 
mUKAAN KE 27.10. 

mENNESSÄ!
ilmoittautumiset sähköpostilla: 

aki.niemitalo@gmail.com 
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PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

www.vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@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 torstaisin.  Aineisto toivotaan toimitukseen viimeistään tiistaina klo 13 mennessä. 

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 17.10 kello 10. Toimittaa 
Jari Valkonen, avustaa Timo Liikanen, kanttorina Keijo 
Piirainen. Vox Margarita -kuoro laulaa. Messun jälkeen 
kirkkokahvit ja lähetystyön talkootoiminnan 30-vuotis-
juhlat. Messun videolähetys on katsottavissa YouTube-
kanavan kautta. 

Iltakirkko seurakuntakodilla ke 20.10 kello 18. Toi-
mittaa Jari Valkonen, kanttorina Keijo Piirainen. Vox 
Margarita –kuoro laulaa. Lopuksi iltatee. 

Musiikki-ilta Sarakylän kappelissa su 17.10. kello 18. 
Sarakylän kappelikuoro, Keijo Piirainen, Timo Liikanen. 
Ohjelmassa on kuoron esittämiä lauluja, urkumusiikkia 
ja yhteislaulua. 

Ystävänkammari to 14.10. kello 12–13.30 seurakun-
tatalolla.

Iltakahvila Rönö perjantaina 15.10. kello 18–22 seu-
rakuntakodilla, Rönössä (Sisäänkäynti seurakuntakodin 
Pappilantien puoleisessa päädystä, seinällä olevan ison 
ristin vieressä.)

Rippikoulun sunnuntaipäivä Talviripari -ryhmälle ja 
Kesäripari 2 -ryhmälle su 7.11. kello 9–14 seurakunta-
kodilla. Mikäli muutoksia tulee niistä ilmoitetaan rippi-
koululaisille tekstiviestillä.

Syyslomaleiri 3.–6. luokkalaisille Hilturannan leirikes-
kuksessa 25.–26.10. Leirin hinta 10 €. Ennakkoilmoit-
tautuminen leirille seurakunnan kotisivujen tapahtuma-
kalenterin kautta. Leirille mahtuu 25 lasta. Lisätiedot 
leiristä tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 571 4636,

Lapsiparkki pe 15.10. kello 9.30–12 seurakuntakodil-
la. Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsipark-
kiin.  Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille: Tanja 
040 868 4730 / Marja 040 586 1217. Laitathan lapsel-
lesi pienen välipalan ja juoman mukaan.

Perhekerho ke 20.10. kello 10–12.30 seurakuntakodil-
la.  Perhekerhoihin ovat tervetulleita kaikenikäiset lap-
set yhdessä vanhempien tai muun aikuisen kanssa. Kah-
vi- ja mehutarjoilu.    

Raamattupiiri poikkeuksellisesti ke 20.10 ei raamattu-
piiriä.

Lähetystalkooilta ma 18.10. Talkootuvassa (Jukolan-
tie 4).

Lähetyksen tupakahvila keskiviikkoisin kello 10–12. 
Myytävänä kahvia ja pullaa sekä villasukkia ja lapasia. 
Pullaa myös mukaan.

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

Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 
pidetään seurakuntakeskuksen kirkkosalissa maanantai-
na 18.10.2021 kello 16.30. Kokouksen asialista on ylei-
sesti nähtävänä 11–18.10.2021 kirkkoherranvirastos-
sa Varsitie 12:sta viraston aukioloaikoina. Kokouksen 
tarkistettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoher-
ranvirastossa 26.10.–23.11.2021 viraston aukioloaikoi-
na. Pudasjärvellä 11. päivänä lokakuuta 2021 Esko Aho-
nen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja.

Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: 
Kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ti klo 9.00–11 ja 
11.30–14 sekä to klo 12–16. p. 08 882 3100. 

Kastettu: Iikka Juhani Kummala, Jussi Eino Tolonen

Haudattu: Helmi Inkeri Hiitola 95 v, Eila Kaarina Kauk-
ko 87 v.

”Menkää kaikkialle maail-
maan ja julistakaa evanke-
liumi kaikille luoduille” (Mark. 
16:15)

Herramme Jeesuksen itse 
antama lähetyskäsky on kir-
jattu kaikkiin evankeliumei-
hin. Kenelle se kuuluu ja kuka 
sitä noudattaa? Vainko työ-
hön erotetut ja siunatut lähe-
tit? Vai kaikki Jeesukseen us-
kovat kristityt?

Olisiko ilman tätä käskyä 
kristinusko jäänyt vain Jeesuk-
sen lähipiiriin? Olisiko kukaan 
vaivautunut tulemaan tänne 
Pohjolan perukoille kertomaan 
sanoman Jeesuksen sovitus-
kuolemasta, johon meitä kaik-
kia kutsutaan turvautumaan? 
Olisiko sanoma jäänyt vain Lä-
hi-itään?

Niinpä. On paljon asioita, 
joita me tämän ajan pudasjär-
veläiset pidämme itsestään 
selvyyksinä. Aikanaan lähetys-
työn kautta tänne Pohjolaan 

levinnyt kristillinen usko on 
kuitenkin toimintamme eetti-
syyden perusta. Evankeliumi 
on muutosvoima, joka mur-
tautuu läpi kovan ihmissydä-
men ja muuttaa yhteiskuntaa 
paremmaksi. Evankeliumin 
vastaanottamisen myötä ihmi-
nen haluaa edistää oikeuden-
mukaisuutta. Evankeliumin 
ydin on armo ja syntien an-
teeksi saaminen ilman tekoja. 
Lähetystyö tuo ajatuksen ta-
sa-arvosta, hyväksynnästä ja 
armosta.  Viimeisten kuukau-
sien tapahtumat Lähi-idässä 
ovat konkreettisesti osoitta-
neet sen, mihin arvomaailmo-
jen erilaisuus voi johtaa.

Lähetystyö lähtee halus-
ta jakaa toisille lahjasta, jonka 
itse on saanut. Lähetystyöhön 
liittyvässä vapaaehtoistyös-
sä mukana oleminen on rie-
mullista. Siinä saa olla omaa 
aikaansa lahjoittaen muka-
na ilosanoman eteenpäin kul-

jettamisessa. Pienestä voi kas-
vaa suurta, puroista suuri virta, 
muutamista kolikoista merkit-
tävä summa. Rukousten sii-
vittämänä työssä on mukana 
alkuperäinen Lähettäjä itse. 
Lähetystyö on Jumalan sydä-
men sykettä, jonka kautta Hän 
osoittaa rakkauttaan ja armo-
aan ihmiselle ja koko luoma-
kunnalle.

Jostain syystä meille itsel-
lemme ei yleensä näytetä suu-
ria voittoja sen kummemmin 
lähetystyössä kuin lähipiiris-
sämmekään. Jonkun toisen 
kylvämää viljaa saamme toisi-
naan olla korjaamassa. Kylvet-
ty siemen kasvaa ilman, että 
tiedämme siitä.  Vaikka emme 
näyttäisi saavan mitään aikaan, 
meitä vajavaisia ihmisiä kut-
sutaan kuitenkin Jumalan val-
takunnan työhön, kylvämään 
sanaa, istuttamaan ja kastele-
maan. Jumala huolehtii kas-
vusta. Ja mukana voi olla myös 

omin käsin, ajatuksin ja ennen 
kaikkea rukouksin. Lähetystyö 
on Jeesuksen meille kaikille 
antama tehtävä. Se tehtävä al-
kaa aina meistä itsestämme.

Tulevan sunnuntain ja sii-
tä alkavan viikon kirkollinen 
otsikko on ”Jeesuksen lähetti-
läät” ja sunnuntai on perintei-
sesti ollut lähetyspyhä. Tänä 
vuonna sunnuntain messu on 
myös kiitosjuhla yli kolme-
kymmentä vuotta jatkuneesta 
säännöllisestä lähetystalkoo-
toiminnasta. Talkoiltu on toki 
ennenkin enemmän ja vähem-
män, mutta nyt yksi säännölli-
nen talkooiltaperinne on saa-
vuttanut tasavuosikymmenten 
virstanpylvään. On siis aika 
kiittää ja iloita siitä, että työtä 
on saatu tehdä. Meitä kaikkia 
kutsutaan evankeliumin kul-
jettamiseksi eteenpäin. 

Terttu Puurunen

Ilolla mukana

Rakkaamme

Eila Kaarina 
KAUKKO 
o.s. Nuottila

s. 14.9.1934 Sirkka 
k. 20.9.2021 Pudasjärvi

Äitiä ja mummoa muistaen ja kaivaten 

Lapset
Lapsenlapset puolisoineen
Sukulaiset ja ystävät 

Syksyn kauniin koittaessa,
voimat hiljaa väheni.
Taivaan isä kutsun antoi,
pääsit kotiin iäiseen.

Äitimme siunaus toimitettu 9.10.2021 läheisten läsnäollessa. 
Lämmin kiitos osanotosta.

Kiitos Hirsikartanon ja TK:n vuodeosaston henkilökunnalle 
äidin hyvästä hoidosta. 

PUDASjärveläinen

Onnittele tai 
ota osaa

Pudasjärveläinen-lehden 
palstoilla.

Ilossa ja surussa mukana

Keräyksellä tukea 
sotiemme 

veteraaneille ja 
sotiemme naisille 

Sotiemme Veteraanit/So-
tiemme Naiset -keräys to-
teutettiin tänä vuonna Pu-
dasjärvellä perjantaina 
1.10. Keräyksen toteutti-
vat lipauskeräyksenä Pu-
dasjärven Sotainvalidien 
paikallisosasto ja Pudas-
järven Sotaveteraanit re-
serviläisjärjestöjen sekä 
muiden järjestöjen avusta-
mina. Kerääjiksi oli ilmoit-
tautunut parikymmentä 
vapaaehtoista, jotka kerä-
sivät kahdessa vuorossa 
yritysten edessä yllään so-
tiemme Veteraanit -liivit. 
Lippaissa oli myös Mobile 
Pay tunnus, jolla keräyk-
seen saattoi osallistua kä-
tevästi puhelinta käyttäen. 

Keräysvastaava Eero 

Ahosen mukaan keräystu-
los on ollut Pudasjärvellä 
aikaisempina vuosina Kai-
nuun Prikaatista saapu-
neiden varusmiesten ke-
räämänä 1500-2000 euroa. 
Tämän vuoden keräykses-
sä hän arvioi keräystuo-
ton olevan tuhannen eu-
ron luokkaa. 

Tukea tarvitaan vete-
raanien, puolisoiden ja 
leskien asumiseen omas-
sa kodissaan mahdolli-
simman pitkään. Paikalli-
set veteraanijärjestöt ovat 
myös kunniakansalais-
temme rinnalla kulkijoi-
ta heidän viimeisessä ilta-
huudossaan ja tarvitsevat 
työhönsä taloudellista tu-
kea. HT

Kerääjät kokoontuivat Ahosen entiseen kenkäkauppa-
kiinteistöön. Ensimmäiseen vuoroon oli lähdössä yhdek-
sä kerääjää, jotka jakaantuivat eri liikkeiden edustoille.
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Syksy

lautasella
TARJOUKSET VOIMASSA tO-su 14.-17.10.  

ELLEI TOISIN MAINITA

Ilman Plussa-korttia 4,99-5,85 rs (8,36-9,98/kg)

Kariniemen

GOurmet kananpOjan  
paistileikkeet
Vain K-kaupoista tai 
kananpOjan  
paistileikkeet
500-700 g (5,70-7,98/kg)

399
rs

Kalatukku E. Eriksson

sushilajitelma  
lOhi
10 kpl/315 g (28,54/kg)

899
rs

Monster Mix

makeissekOitus
1 kg

399
Ps

Pepsi Max, Mountain Dew ja  
Hartwall Jaffa Ananas sokeriton

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

10.-

Sieni-
kaalikääryleet
resePtI K-rUOKA.FI/resePtIt 
tAI K-rUOKA-sOVeLLUs

valmiStettu SuomeSSa

erÄ 3x
6-PACK

Ilman Plussa-korttia 3,99-4,99/6-pack (1,56/l) 
sis. pantit 0,90

-21-40%
Plussa-kortilla

-20-31%
Plussa-kortilla

169
Omena
Suomi

Kg

399

Atria

nauta-viljapOssu  
jauheliha
700 g (5,70/kg)

PKt

149

Järvikylän Kartanon

salaatti  
ruukku
Suomi

KPL

999
Kg

219
KPL

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

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA ja 
TIkTokISSA! @ksmpudasjarvi

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

100
Kg

Valio
vOi 
500 g (4,98/kg)
Normaalisuolainen
Rajoitus 2 pkt/talous

249
PKtIlman Plussa-korttia 2,95 pkt 

(5,90/kg)

SJØ
tuOre lOhifilee 
Vakuumipakattu, A-leikattu
Kasvatettu, Norja
Rajoitus 2 pkt/talous

erÄ

punajuuri,
lanttu ja

pOrkkana 
1 kg, Suomi

100
Pss Suomi

nauris 
1 kg, Suomi

100
Pss Suomi

calluna
13 cm ruukku, Saksa

10.-
Yksittäin 3,99 kpl 10.-

3
KPl

Roosa nauha 
miniluumitOmaatti
250 g (3,96/kg), Espanja/Marokko

099
rAs

Oliivi-aurinkO- 
kuivattu tOmaatti
varrasleipÄ 
330 g (6,64/kg)

Ilman Plussa-korttia
2,49 kpl (7,55/kg)

-15%
Plussa-kortilla

Lahjoitus 
0,05 €

Suomi

Oranssi kurpitsa,
hOkkaiDO ja

mYskikurpitsa 
Suomi

-12%
Plussa-kortilla

Kiire talttuu tauolla
Kiireen Raja Pirtti Cafe Pu-
dasjärvi avasi kahvilatoi-
minnan maanantaina 4.10. 
Hyvän Olon keskuksessa. 

Nimestä huolimatta, 
yrittäjä Sauli Sarajärvi teki 
päätöksensä Pudasjärvelle 
rantautumisesta todella kii-
reellä. Päätös tuli tehdyksi 
reilussa viikossa!

Kahviossa on töissä kah-
vilapäällikkönä Inkeri Ma-
tinlassi Ranualta. 

Päivittäin on tarjolla keit-
tolounasta ja kahvin kyy-
tipojaksi tuoreita leivon-
naisia. Kahvio on avoinna 
maanantaista perjantaihin 
yhdeksästä puoli neljään 
saakka. Toki aamulla pul-
lakahvit saa heti kahdeksan 
jälkeen, kunhan nisut on 
saatu uunista ulos.

Edullinen keittolounas 
puolestaan on tarjolla kello 
10.30 - 14.00.

Sauli Sarajärvi on aloitta-
nut Ranualla Leipomo-Kah-
vila Kiireen Raja -toiminnan 
jo vuonna 2000 ja nyt hän 
laajensi toimintaa myös Pu-
dasjärvelle. Ranuan pistees-
sä palvelu on monipuolista 
leipomo-konditoriatuotteis-
ta ja pitopalvelusta aina sii-
vouspalveluun asti. Yrityk-
sessä on töissä kaikkiaan 
viisi henkilöä. Samoissa ti-
loissa toimii myös Kukka- ja 
hautauspalvelu Saulin vel-

Kahvilapäällikkö Inkeri Matinlassi ja yrittäjä Sauli Sarajärvi palvelivat asiakkaita avajaispäi-
vänä.

Uuden kahvion 
ensimmäisenä asiakkaana 

oli Pudasjärven kaupungin 
mediatuottaja Juha Nyman.

jen toimesta. Kaikenlaiset 
juhlajärjestelyt siis toimivat 
saman katon alla.

Terttu Salmi
Kuvat Heimo Turunen

Maailman 
sydänpäivänä 

tasailtiin paineita
Pudasjärven Sydänyhdis-
tys osallistui 29.9. Kan-
sainvälisen Maailman 
sydänpäivän viettoon jär-
jestämällä yhteistyössä 
Medikko Oy:n kanssa ti-
laisuuden Palvelukeskuk-
sella. 

Teemapäivän tavoittee-
na on kiinnittää huomio 
sydämiin ja kannustaa te-
koihin sydänten terveyden 
hyväksi. Vuonna 2021 päi-
vän teemana Suomessa oli 
verenpaine. Sydänpäivänä 
kannustettiin selvittämään 
oman verenpainetason ja 
hakemaan apua kohon-
neen verenpaineen hoita-
miseen.

Pudasjärven teemapäi-
vän tilaisuudessa TtM, sy-
dänfysioterapeutti Mari 
Halkola Medikko Oy:stä 

antoi tietoa verenpaine-
mittarin valinnasta, ve-
renpaineen omatoimi-
sesta mittaamisesta sekä 
verenpaineen hoitamisesta 
ja kuntoutuksesta. 

Paikan päällä mitattiin 
myös verenpaineita, veren-
sokeria sekä kolestroliar-
voja. Pudasjärven Sydän-
yhdistyksestä oli paikalla 
yhdistyksen sihteeri Leena 
Rantala, joka kertoi yhdis-
tyksen toiminnasta. Kerho 
kokoontuu joka kuukau-
den ensimmäisenä maa-
nantaina seurakuntakes-
kuksessa. Retkiä on tehty 
ja joulujuhla järjestetään 
7.12. seurakuntakeskuk-
sessa. Yhdistyksen jäsen-
määrä on kasvanut tasai-
sesti ja on tällä hetkellä 
reilut 140 jäsentä. HT

Aila Perttu osallistui Sydänpäivän tilaisuuteen. Verenpai-
netta mittaamassa Mari Halkola. Samalla mitattiin myös 
sokeri- ja kolestrolilukemat.
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Hirvestys alkoi hyvällä kaatoprosentilla
Lokakuun ensimmäisenä 
lauantaina 2.10. alkanut hir-
vien jahtikausi aloitti myös 
Aitto-ojan Metsästysseuran 
merkin ampuneen 17 mie-
hen syksyiset metsäreissut. 

Ensimmäisen viikonlo-
pun aikana kaatui jo kolme 
eläintä. Siinä sitä työmaata 
riitti lihojen käsittelijöille.

Lauantain aamuhämäris-
sä metsästäjät kokoontuivat 
jo tutuksi tulleelle planille, 
jossa Tapio Pohjanvesi teki 
asiaankuuluvat tarkistukset 
sekä antoi ohjeistukset met-
sästykseen ja ennen kaikkea 
turvallisuuteen.

Tälle syksylle Aitto-ojan 
Metsästysseuralla on hirvi-
lupia yhteensä 10, joista ai-
kuisia saa olla enimmillään 
seitsemän ja Riistakeskuk-
sen suosituksen mukaises-

ti tasapainossa sekä uroksia 
että naaraita. 

Valtakunnallisesti on 
myös olemassa ohjeistus, 
jossa vasaprosentin tavoite 
tulee pysyä korkeana. Mikä-
li vasoja ei kaadu, aikuisten 
lupia ei tule käyttää kaikkia, 
ettei kantarakenne vääristy 
eikä kanta leikkaannu liikaa. 
Riistakeskus toivoo harkin-
taa metsästykseen. 

- Aitto-ojan Metsästys-
seuralla nämä tasapainotuk-
set ovat menneet aina hyvin, 
sanoi hirviporukan johtaja 
Pohjanvesi.

- Tänä syksynä Pudasjär-
velle on myönnetty 776 hir-
vilupaa, joista viime sun-
nuntaihin mennessä oli 
käytetty 175. Kaatojen mää-
rä on tällä hetkellä urosvoit-
toinen ja vasaprosentista ol-

laan jonkin verran jäljessä, 
kertoi Riistanhoitoyhdistyk-
sen toiminnanohjaaja Vesa 
Teivaanmäki.

Hirvenmetsästyskausi 
jatkuu aina 15.1.2022 saakka, 
mutta koirien käyttäminen 
metsästykseen tulee lopettaa 
jo vuodenvaihteen tienoilla. 
Lumitilanne tosin määritte-
lee pitkälle koirien metsään 
laskemisen. 

Tien päällä on syytä olla 
erityisen tarkkana syyspi-
meiden ja jahtikauden aika-
na. Hirvet liikkuvat ja tien-
varsilla olevia hirvivaara 
merkkejä on syytä noudat-
taa, sillä eläimet kulkevat sa-
moja reittejä ja varoitukset 
ovat laitettu juuri näille rei-
tistöille.

Terttu Salmi
Aitto-ojan Metsästysseuran hirviporukkaan kuuluu 17 merkin ampunutta jäsentä. Aloitus teh-
tiin kuvassa olevalla porukalla. Äärimmäisenä vasemmalla hirviporukan johtaja Tapio Pohjan-
vesi antamassa ohjeita metsään lähteville.

Pudasjärven Kirjakaupan verkkokauppa on avattu
Kun Pudasjärven Kirjakaup-
pa sulki ovensa joulukuus-
sa 2019 elettiin vielä toivos-
sa, että kivijalkakaupan yli 
90 vuotta kestänyt tarina sai-
si jatkoa myöhemmin ke-
väällä. Kaupan loppuminen 
ei tuossa vaiheessa johtu-
nut niinkään liiketoimin-
nan kannattamattomuu-
desta, vaan siitä, ettei ollut 
henkilöä, joka olisi ollut val-
mis ottamaan vetovastuun 
kauppiaana Pudiksen parii-
sittarenakin tunnetun Tui-
ja Wallgrenin suunnatessa 
takaisin Ranskaan kahden 
vuoden virkavapauden 
päättyessä. 

-Tulin Pudasjärvelle hen-
kilökohtaisista perhesyis-
tä, ja niiden vuoksi myös 
paikkakunnalta lähdin. En 
avaa niitä tässä sen enem-
pää, mutta haluan vain to-
deta, että lähtiessäni Pudas-
järveltä uskoin ja toivoin 

minulle niin tärkeän kirja-
kaupan vielä avaavan oven-
sa. On totta, että kirja-ala on 
murroksessa ja sitoutumat-
tomia kirjakauppoja on enää 
muutama jäljellä, mutta niil-
lä on oma vakiintunut asia-
kaskuntansa, ja kauppojen 
tarjoamille kohtauspaikoil-
le vahva sosiaalinen tilaus, 
Tuija Wallgren kertoo miet-
teitään. 

Uskoa kirja-alan tule-
vaisuuteen löytyy niin kus-
tantajilta kuin kauppiailta-
kin. Rosebud-ketjun viime 
kuussa avaama ’Sivullinen’ 
Helsingin Kaisaniemen pa-
raatipaikalle on siitä oiva 
esimerkki: viisi kerrosta 
pelkkiä kirjoja (30 000 eri kir-
janimikettä!) ja kirjallisuus-
tapahtumia lähes päivittäin. 

Kevättalvella 2020 tilan-
ne näytti vielä valoisalta Pu-
dasjärvelläkin ja maaliskuun 
alussa uusi kauppiasehdo-

kas vieraili paikkakunnalla, 
innokkaana astumaan uu-
siin kuvioihin. Sitten koro-
naepidemia tuli ja muutti 
kaiken. Kivijalan jatkaminen 
osoittautui tuossa tilantees-
sa sekä käytännöllisesti että 
taloudellisesti mahdotto-
maksi, joten loppuvaras-
to myytiin haikein mielin 
eteenpäin. Ajatus Pudasjär-
ven Kirjakaupan jatkumi-
sesta erityistuotteisiin kes-
kittyvänä verkkokauppana 
kuitenkin säilyi, joten pai-
kalliskirjat kannettiin vie-
reisiin Topi-tuvan tiloihin 
odottamaan aikaa parem-
paa. 

Pudasjärven Kirjakaupan 
aika kivijalkakauppana on 
ainakin toistaiseksi ohi, mut-
ta paikalliskirjojen verkko-
kauppa saatiin viimein pys-
tyyn viikolla40. Toiminta 
jatkuu yhteistyössä Pudas-
järven 4H-yhdistyksen kans-

sa siten, että yhdistys hoitaa 
tilausten pakkauksen ja pos-
tituksen Pudasjärveltä käsin. 

-Ajatuksena on myös jär-
jestää erilaisia tapahtumia 
Pudasjärvellä, ja täten elä-
vöittää paikkakunnan kult-
tuuritarjontaa. Kyky uudis-
tua ja mukautua ympäristön 
muutoksiin on jatkuvuu-
den tae, eikä kirja-ala ole sii-
tä poikkeus. Korona-aika 
otti veronsa, mutta nyt tun-
tuu kuin Pudasjärven Kir-
jakauppa nousisi tuhkasta 
kuin Fenix-lintu – tai ehkä 
paremminkin seurallinen 
kuukkeli, Wallgren nauraa. 

Verkkokaupan avajaiset 
pidetään vanhoissa kirja-
kaupan tiloissa lauantaina, 
13. marraskuuta kello 15-
18. www.pudasjarvenkirja-
kauppa.fi

Pudasjärveläinen -lehti 
Kyky uudistua ja mukautua ympäristön muutoksiin on jatku-
vuuden tae, eikä kirja-ala ole siitä poikkeus, toteaa kirjakaup-
payrittäjä Tuija Wallgren.

Pudasjärven virkistysalueille taidepenkkejä 
Pudasjärvellä on vuoden 
2021 aikana on aloitettu osa-
na Pudasjärven kaupungin 
Leppoisasti liikkeelle-han-
ketta Kurenalan keskeisten 
lähivirkistysalueiden ke-
hitystyö, jonka osana koh-
teiden saavutettavuutta, 
yleistä käytettävyyttä ja tur-
vallisuutta parannetaan.  

Osana tätä laajempaa ke-
hitystyötä puistoalueille on 
hankittu uusia penkkejä, 
joista Oulunkaaren kuntayh-
tymän ja Iin kunnan yhtei-
sen Lähde! Taiteesta osalli-
suutta –hankkeen puitteissa 
ollaan luotu taidepenkke-
jä. Paikallisen työkeskuksen 
asiakkaat ovat pudasjärve-
läislähtöisen taiteilijan Tal-
vikki Pisilän johdolla tuu-

nanneet valmiista penkkien 
aihioista taidepenkkejä mm. 
maalauksin ja puukoristein. 
Taidepenkeissä voi nähdä 
osallistujien ajatuksia Pu-
dasjärvestä ja pudasjärve-
läisyydestä, ja esimerkik-
si alueen luonto on noussut 
vahvasti esiin projektissa. 
Projektin toteutusta ovat tu-
keneet myös paikalliset yri-
tykset K-Rauta Pudasjärvi ja 
Kontiotuote. 

Lähde! Taiteesta osal-
lisuutta -hanke tukee toi-
minta-aikanaan erilaisia 
taidelähtöisiä menetelmiä 
hyödyntäviä projekteja kai-
kissa Oulunkaaren kuntayh-
tymän kunnissa. Projektien 
tavoitteena on kehittää yh-
teisiä tiloja monella tapaa. 

Projekteissa voidaan läh-
teä suunnittelemaan uusia 
kohteita tai kehittää olemas-
sa olevia tiloja, ja kehitys-
työ voi keskittyä sekä fyysi-
siin tiloihin että esimerkiksi 
palveluympäristöihin. Tai-
teilijavetoisia, kuntalaisten 
toiveista lähteviä projekte-
ja toteutetaan vuosina 2021-
2022 Pudasjärven lisäksi Iis-
sä, Simossa, Utajärvellä ja 
Vaalassa. 

Taidepenkkien tuuna-
us jatkuu työkeskuksella, 
ja penkit tulevat löytämään 
paikkansa Pudasjärveltä 
syksyn mittaan.  

Inka Hyvönen Pudasjärven työkeskuksesta kuvassa yksi projektissa toteutetuista penkeistä, penkin ylijää-
mävanerista leikattuihin sydämiin on siirretty Pudasjärveltä mieleen nousseita kauniita aja-
tuksia.
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

PE-TO 15.-21.10. TEKSTIILIOSASTOLTA rAuTAOSASTOLTAAjAnkohtAiset tArjoukset 

jA pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

PErjAnTAInA 15.10. LAuAnTAInA 16.10. MA-TI 18.-19.10. KE-TO 20.-21.10.

PErjAnTAI-LAuAnTAI 15.-16.10. MAAnAnTAI-TOrSTAI 18.-21.10.

KEnKÄOSASTOLTA

250300 149 395
kg
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035

069

499 100

500

250

099795

249

199

899

100

kg

2 kalaa/talous
raj. erä

799
kg kpl

pss
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kg

100

1195

pss

prk

249
ras

500

695 499

895
kg

595
kg

kg

179

ras

kg

kg
pkt

pkt

2 pkt

kg

350
plo

pkt pkt

325

100

100

195

prk

pkt

100
pss

179
pss

250
pkt

pkt

3995

1395

1495

6990

199,-

299

4995

3500

pkt

2 pkt/talous

kgkpl

pkt

2 kg/tal. pyynti-
varaus

2 pss/talous

2 kpl
2 pss

pkt

2 pkt

20 kpl/talous

1 pss/talous

pss

12900 13500 4590

2990 1790 2190

2390 1390 3400

2 pkt

3 prk

2 prk

Atria
hIILLOS 

grILLIMAKKArA
400 g

perinteinen

Atria
LIhAMAKArOOnI- 

tai LIhAPErunA-
SOSELAATIKKO

350-400 g

Kananpojan
MInuuTTI-

PIhvIT
760 g

Valio
APPELSIInI
TÄySMEhu

1 l

Cloetta
Tv MIx

KArKKIPuSSI
325 g

Espanjan
SATSuMA

Saarioinen
PIzzAT

200 g

Bimi
vArSIPArSA-

KAALI
200 g

Espanja

PErSIMOn
Espanja

Kotimainen
tuore
KIrjO-
LOhI

MAALAIS-
LIhA-
hyyTELö

Snellman 
Tosi Murea
KInKuT 
200 g

Valio
OLTEr-
MAnnI 
juuSTOT
250 g

Old El Paso
TOrTILLA
8 kpl/326 g

Valio
vOI 500 g
normaali-
suolainen

SOKErI-
MunKKI

Dan Sukker
TALOuS-
SOKErI
1 kg

Atria
gOuTEr-
MAKKArA
palana

Valio
OLO
jOgurTIT
4x125 g

Kinnusen 
Myllyn
vEhnÄ-
jAuhO
2 kg

Pulla Pirtti
ruISrEIKÄ-
LEIPÄ
330 g

Atria
KAnAn hOrnET 
900 g
marinoitu

Atria
KAnAn fILEE-
SuIKA-
LEET
300 g

Hyvä
nAuTA
jAuhE-
LIhA
rasvaa 
max 10%

jAuhELIhA
SIKA-nAuTA

Tuore
PErATTu
MuIKKu

Kariniemen
brOILErIn 
KOIPI-
rEISI
3 kpl/ras
marinoitu

Porsaan
TALOuS-
KyLjyKSET

Apetit 
PErunA- 
SIPuLI-
SEKOITuS
500 g, kotimainen

Eldorado 
TOMAATTI-
MurSKA
390 g

Oreo 
O´S
rEngAS-
MurOT
350 g

Del Monte 
AnAnAS-
PALAT
paino

Ohut 
SydÄn-
PIPArI
paino

Annatädin 
SuOLA-
KALAT
300 g

Risella 
PuurO-
rISII 1 kg

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

Sievin 
KuMISAAPPAAT
turvakärjellä  
tai nauhoilla

Mustang
KAMIInA Musta teräs
-  Mitat: 28,6x28,6x91,4 cm
-  Paino: 52kg
-  Lämmitysteho: 5,5 kW
-  Lasiluukku
-  Lämmityskapasiteetti: 
   n. 45-50 neliömetriä
-  Hormiliitäntä 120 mm   
   on takan takana
-  Korkeus lattiasta hormilähdön  
   keskikohtaan 780 mm

KEvyTPrESSuT 
esim. 2x3 m

Monikäyttöinen neulottu
SOfTShELL-PuSErO 
jossa pidennetty selkäosa ja 
vahvistukset kulumiselle alttiissa 
kohdissa. Vetoketjulliset 
sivutaskut ja rintatasku. 
Kiristimet vyötäröllä. 
Hengittävä, 
tuulen pitävä ja 
vettähylkivä.

Airam Luka ladattava
OTSALAMPPu
- Valonlähde LED 2 x 20 W,  
  1200 lm
- Ladattava paristo 1 x 18650   
  2600 mAh 3,7 V sisältyy  
  pakkaukseen.
- USB A/USB Micro latausjohto  
  sisältyy pakkaukseen.
- Materiaali alumiini + ABS.
- Koko 86 x 35 x 25 mm.
- Paino 75 g ilman akkua.

Fiskars 
rETKIKIrvES X7

Tarmo
rETKIKIrvES 35 cm

Tuore irto
POrSAAn 
uLKO-
fILEE
puhdistettu

Natura naisten 
TALvI- 
nILKKurIT
Koot: 37-41
kitkapohja

Piqant naisten 
TALvI-
SAAPPAAT
Koot: 36-42

Privat miesten 
TALvI-
LEnKKArIT
Koot: 40-46
vetoketju sivussa

PALjOn IhAnIA, LÄMPöISIÄ PIPOjA LAPSILLE jA AIKuISILLE!

LÄMPöÄ SyKSyn KOLEuTEEn börjESSOnILTA:
Aikuisten 
KAuLurI
yksi koko
50% merinovilla
25% viskoosi
25% polyamidi

PÄÄPAnTA
80% lampaanvilla
20% nylon
yksi koko

LAPASET
thinsulate-vuori
yksi koko

LAPASET
thinsulate-vuori
yksi koko

PÄÄPAnTA
100% akryyli
yksi koko

Miesten softshell 
nAhKASOrMIKAS
Koot: 9-11
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Ekolanssilla 
kahviteltiin hyvillä mielin
”Kyllä tämä on vaan hyvä ja 
tarpeellinen paikka.” Nämä 
sanat kuuluivat monesta 
suusta tiistaina 21. syyskuu-
ta, kun jäteasema Ekolanssil-
la vietettiin syntymäpäiviä. 
Kiertokaaren viisivuotisen 
toiminnan kunniaksi jäte-
asemalla sai hörpätä Pudas-
järven Marttojen keittämät 
kahvit pullapitkon kera.  

Paikalla kävi tasaiseen 
tahtiin väkeä, ja suurimmal-
la osalla oli jotakin tuotavaa 
– oikea osoite löytyi niin pa-
laneelle led-lampulle kuin 
rikkinäiselle astianpesuko-
neellekin. Asiakkaita jututti-
vat Kiertokaaren käyttöpääl-
likkö Markku Heinonen ja 
erityisasiantuntija Mari Jun-
tunen.

Tavarat opasti oikeisiin 
paikkoihin Tiina Mustonen, 
joka on työskennellyt Oulun 
4H-yhdistyksen kautta jäte-
asemalla reilun vuoden ajan. 
Mustosen mukaan jätease-
malle tuodaan määrällisesti 
eniten pieniä sähkölaitteita.

Jäteasemalle voi tuoda li-
säksi kodin vaarallista jätet-
tä, metalliromua sekä pahvia 
ja kartonkia. Viime vuonna 
Ekolanssilla otettiin vastaan 
yhteensä 127 000 kiloa jätet-
tä, ja määrät ovat olleet kas-
vussa.

Palvelu pelaa hyvin
Reijo ja Tuula Pikkuaho 

kurvasivat paikalle tällä ker-
taa ihan vain kahvin hou-
kuttamana. Tavallisesti he 
piipahtavat Ekolanssilla tuo-
massa kierrätettävää tava-
raa säännöllisesti, mutta nyt 
heillä ei ollut kuormaa mu-
kana. 

-Käymme aina, kun tuo-
tavaa kertyy, emme kerää 
tavaraa nurkkiin. Tämä on 
kyllä hirveän välttämätön 
palvelu, Pikkuahot luonneh-
tivat.

Maija Jaakola ei omis-

ta autoa, joten hän käy ase-
malla harvemmin. Onneksi 
ystäväpariskunnan kyydis-
sä pääsee tarpeen mukaan 
asioimaan sekä Ekolanssil-
la että Pudasjärven siirto-

kuormausasemalla, jossa on 
muun muassa maksullisen 
sekajätteen vastaanotto.

Petäjäkankaalla asuvat 
Pikkuahot kiittelevät paik-
kakunnan jätepalvelujen 

olevan kohdallaan. Moitti-
misen aihetta ei löydy. 

Sari Arffman, 
kuvat Heimo Turunen

Asiakkaita jututtivat Kiertokaaren käyttöpäällikkö Markku Heinonen, erityisasiantuntija Mari Juntunen ja erityisasiantunti-
ja Sari Arffman. Marilla Oulun toimitiloihin viemisenä Pudasjärven Yrittäjien tuoma, syksyn väreissä oleva onnittelukimppu. 

Oulusta Pudasjärvelle paluumuuttaja Jouni Lammela tuomassa jo tuttavan autotallin ja varas-
ton tyhjentämisestä kuudennen peräkärryllisen tavaraa jäteasema Ekolanssille. 

Tapahtumapäivän kahvitarjoilusta vastasivat Pudasjärven Martat, talkoolaisina Tiina Inkeroi-
nen, Erja Ojala ja Eija Pakarinen.

Aurinko nousee suon lai-
dalta, luoden kauniit au-
ringonsäteet puiden takaa. 
Pikku pakkanen nipistelee 
poskipäitäni. Teeret ovat 
soitimella suolla jonka lai-
dalla seison.

- On suomen luonto 
kaunista, sanon ääneen. 

Yhtäkkiä metso läh-
tee lentoon herättäen mi-
nut haaveilemasta. Kuuk-
keli pyrähtelee vierelläni 
välillä, kun kuljen yksin 
läpi erämaan autiotuvalle. 
Avaan autiotuvan oven. 
Kylmältä tuntuu tupa. 

- Onpa minulla onneksi 
kuivaa tuohta tuohirepus-
sa, sanon ääneen. 

Samalla ajattelen elä-
mää erämaassa. Edellinen 
vaeltaja on tuonut puita 
kuivumaan. Sytytän ka-
miinaan tulet. Annan kai-
kessa rauhassa kamiinan 
lämmittää tupaa. Puen yl-
leni lämpimän villapuse-
ron ja lähden katselemaan 
autiotuvan ympäriltä kui-
via puita. Laitan nuotio-
paikalle puut ja vuolen 
martinin puukolla tervas-
kannosta kiehisiä. 

Sytyttelen nuotiota. 
Ilma on tyyni. Taivaanran-
ta on sininen. Puut ovat 
vänkkyräisiä. Mättäät ovat 
kauniin kuuraisia. Nautin 
ensimmäisistä talvipäivis-
tä, kun ei ole paljon lunta 
ja pakkasta. Istahdan hon-
kapölkyn päälle. Hengitän 
mukavan raikasta ilmaa. 
Katson elävää nuotiotulta. 

- Kauniita ovat nuotio 
liekit. 

Yhtäkkiä oksien rapse 
kuuluu takaa. Hetken mie-
tin, uskallanko kääntyä 
katsomaan. Kerään roh-
keuteni ja käännyn katso-
maan. 

- Vau, totean lyhyesti. 
Komea uroshirvi tulee 

minua kohti hiljalleen vä-
lillä pysähtyen. Hirvi jää 
viidenkymmenen metrin 
etäisyydelle seisomaan. 
Ajattelin ensin näkevä-
ni ihmisen, mutta luonto 
on ihmeitä täynnä. Katson 
hirveä. Isot silmät katsovat 
minua. Sarvet ovat kome-
at. Aurinko paistaa hirven 
selkään. En olisi osannut 
odottaa tällaista. Hirvi 
kääntyy ja lähtee poispäin. 

Syön savuporoa ja ries-
kaa. Kuukkeli pyrähtää ol-
kapäälleni. Rieskasta jää 
muruja. Laitan ne kädel-
le. Kuukkeli laskeutuu kä-
delleni syömään. Annan 
kuukkelin kaikessa rau-
hassa olla kädelläni. Mi-
nua hymyilyttää. Rieskan 
muruset syötyään kuuk-
keli pyrähtää viereiselle 
puun oksalle istumaan. 

Keitän nokipannukah-
vit. Kahvi maistuu kuk-
sasta juotuna maukkaal-
le metsässä. Nautin, kun 
saan olla metsän eläimien 
kanssa keskellä kaunista 
erämaata.

Anna-Riikka Huhta

Lokakuinen 
kuura-aamu

Auringon nousu suon laidalla.

Tapio Pohjanvesi 
aluevaaliehdokkaana
SDP:n Oulun piiri on ni-
mennyt 59 ensimmäis-
tä aluevaaliehdokasta 
Pohjois-Pohjanmaan hy-
vinvointialueelle. Tam-
mikuussa äänestetään 
sosiaali- ja terveyspalve-
luiden arvopohjasta. So-
sialidemokraattiset eh-
dokkaat lähtevät ajamaan 
yhdenvertaisia ja laaduk-
kaita palveluita kaikille 
alueen asukkaille. Tavoi-
te toteutuu vain motivoi-
tuneen ja hyvin johdetun 
henkilöstön avulla.

Pudasjärveltä ehdok-
kaaksi on nimetty Tapio 
Pohjanvesi. 

Pudasjärveläinen -lehti

Tapio Pohjanvesi.
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Teknologiamineraalien 
malminetsintää tekevä La-
titude 66 Cobalt jättää uu-
det malminetsintälupaha-
kemukset Pudasjärvelle ja 
Puolangalle. Turvallisuus- 
ja kemikaalivirasto Tuke-
sille jätettävät hakemukset 
kattavat Pudasjärvellä 623 
hehtaaria ja Puolangalla 1 
386 hehtaaria.

Hakemukset täyden-
tävät yhtiön tammikuus-
sa 2021 tekemiä malmin-
etsintälupahakemuksia 
kuluneen kesän kenttätut-
kimuksissa saadun tiedon 
pohjalta.

- Kainuun liuskevyö-
hyke on geologisesti kiin-
nostava koboltin, mutta 
myös muiden teknologia-
mineraalien kannalta. Ke-
sän aikana alueelta kerätyt 
maaperä- ja kivinäytteet 
antoivat viitteitä alueista, 
joilla geologista työtä kan-
nattaa jatkaa, yhtiön vies-
tinnästä vastaava Jussi 
Lähde kertoo.

Geologinen tutkimus-
työ Pudasjärvellä ja Puo-
langalla jatkuu kesällä 
2022. Kenttätutkimukset 
laajenevat tuolloin Kai-
nuussa myös Hyrynsal-
men, Paltamon, Ristijär-
ven ja Sotkamon alueille.

- Kuluneen kesän aika-
na työllistimme sekä suo-
raan että yhteistyökump-
paneidemme kautta yli 60 
henkilöä. Tulevan vuoden 
tutkimussuunnitelmat tar-
kentuvat seuraavien kuu-
kausien aikana, kun saam-
me kaikilta alueita kerätyt 
näytteet analysoitua, Läh-
de kertoo.

Posti jakoi kuun vaih-
teessa uusien malminet-
sintälupa-alueiden ko-
titalouksiin ja yrityksiin 
julkaisun, josta löytyy kar-
tat lupahakemusalueis-
ta sekä tarkempaa tietoa 
malminetsinnästä.

Pudasjärveläinen-lehti 

Latitude 66 Cobalt 
laajensi malminetsinnän 

lupahakemusalueita 
Pudasjärvellä ja 

Puolangalla

Vanhustenviikkoa 
vietettiin hoivayksiköissä
Valtakunnallista Vanhusten-
viikkoa vietettiin 4. - 10.10. 
eri puolella Suomea. Tapah-
tuman aloittaa aina Van-
hustenpäivä lokakuun en-
simmäisenä sunnuntaina. 
Päivää on vietetty vuodes-
ta 1954 lähtien. Vanhusten-
päivän valtakunnallista pää-
juhlaa vietettiin tänä vuonna 
Ähtärissä sunnuntaina 3.10. 
Tasavallan presidentti Sau-
li Niinistö toimi aiempien 
vuosien tapaan Vanhusten-
viikon suojelijana ja toimitti 
oman tervehdyksensä Ähtä-
rin pääjuhlaan.

Tämän vuoden teemana 
oli ”Luonto antaa voimaa”, 
jonka pohjalta Vanhustyön 
keskusliitto määritteli ke-
vään aikana saaduista vin-
keistä jokaiselle päivälle 
luontoaiheisen teeman mil-
laisia keskusteluja tai toi-
mintaa voi kyseisen viikon 
aikana vanhusväestölle jär-
jestää. 

Maanantaina ammennet-
tiin ”Hyvinvointia ja terve-
yttä lähiluonnosta”, jossa 
annettiin vinkkejä luonnon 
hyvinvointi- ja terveysvai-
kutuksista. Tiistaina roh-
kaistiin ikäihmisiä tutus-
tumaan tietotekniikkaan. 
Päivän aikana pääsi harjoit-
tamaan digitaitoja vaikka-
pa eläinten elämän tutkai-
lulla ja virtuaalikierroksella 
kansallispuistoihin. Keski-
viikon teemana oli ”Kult-
tuuri ja taide” jossa neuvot-
tiin kokemaan kotisohvalta 
käsin muun muassa museo-
kierros. Torstaina oli valta-
kunnallinen iäkkäiden ul-
koilupäivä monine erilaisine 
toimintavihjeineen. 

Kiinalainen sananlasku 
sanoo: Jos haluat olla koko 
elämän onnellinen, aloita 
puutarhanhoito!

Tutkimusten mukaan 
eläimen kosketus ja lähei-
syys tuovat lohtua, tukea ja 
saavat ihmisessä rauhoitta-
vaa vaikutusta. Vanhusten-

viikon perjantaille oli annet-
tu ”Eläimistä elämäniloa” 
-ohjeita, kuinka esimerkik-
si lemmikit voivat vierailla 
hoivakodeissa. Lauantaina 
paneuduttiin ikääntyneiden 
ravitsemukseen ja viikon 
päätteeksi sunnuntaina oli 
”Varautumisen ja ennakoin-
nin päivä”, jossa opastettiin 
muun muassa kuinka voi 
säilyttää yhteyden luontoon 
siirryttäessä asumaan kau-
punkiympäristöön.

Pudasjärvellä ei tänä 
vuonna järjestetty mitään 
yleistä Vanhustenviikon ta-
pahtumaa, vaan eri hoivayk-
siköissä oli omia ohjelmia.

Yläkartanossa oli jokaisel-
le päivälle tapahtumia. Sun-
nuntaina pelattiin bingoa, 
maanantaina suuri joukko 
lähihoitajaopiskelijoita viih-
dyttivät, porisuttivat ja ul-
koiluttivat vanhuksia. Tiis-
taina oli laulupiiri, jota pitää 
kansalaisopisto. Keskiviikon 
ohjelmaan kuului fysiotera-
peutin pitämä istuma-asa-
hi, mutta yhteensattumien 
vuoksi se siirtyi viikolla. 
Torstaina oli seurakunnan 
hartaushetki ja perjantaina 
Wilma-koira ilostutti van-

huksia. Lauantaina oli tuoli-
tanssia ja teemaviikon päät-
teeksi sunnuntaina päästiin 
striimattuna seuraamaan ko-
tiseurakunnan jumalanpal-
velusta. 

Yläkartanon emäntä Eija 
Salmela tiimeineen olivat 
loihtineet teemaviikon mu-
kaiset ruuat.

Löytyi läskisoosia, rössy-
pottua, talkkunaa, tallimes-
tarin kiisseliä ja paljon mui-
ta perinneherkkuja.

Hirsikartanossa Suopun-
ki-yhtye musisoi vanhuksille 
keskiviikkona ja saihan siel-
lä pistää jalalla koreasti vil-
lasukkatanssien merkeissä. 
Perjantaina puolestaan Pal-
velukeskuksessa kokoontui 
viikoittainen musiikkituokio 

Suopunki yhtye viihdytti vanhuksia Hirsikartanossa.

sekä sen jälkeen Pudasjärven 
Invalidit ry:n järjestämä

iltapäiväkerho, jossa pa-
neuduttiin ikääntyneitten ih-
misten ravinnon tärkeyden 
lisäksi siihen, kuinka tar-
peellista on pitää huoli riittä-
västä nesteen saamisesta. 

Muutamia viikon teema-
hetkiä jouduttiin kohteissa 
perumaan joko yhteensattu-
mien tai jonkun muun syyn 
vuoksi.

Vanhukset sekä heidän 
omaiset esittävät kiitoksensa 
järjestäjille Vanhustenviikon 
virikkeistä, joilla päästiin 
myös Pudasjärvellä kiinni 
valtakunnalliseen tapahtu-
maan.

Terttu Salmi

Yläkartanon emäntä Eija Sal-
mela oli laittanut Vanhusten-
viikon ruokalistalle perinne-
ruokia. 

Wilma-koira vieraili Yläkartanossa vanhusten ilona. Kuvassa 
Wilma on Aunen sylissä.

THL suosittelee kolmatta 
rokotetta:

- Niille 12 vuotta täyt-
täneille, jotka ovat sai-
rautensa tai sen hoidon 
vuoksi voimakkaasti im-
muunipuutteisia. Toises-
ta annoksesta on täyty-
nyt kulua vähintään kaksi 
kuukautta.

–Niille naisille ja 30 
vuotta täyttäneille miehil-
le, jotka ovat saaneet en-
simmäisen ja toisen rokot-
teensa alle kuuden viikon 
välillä toisistaan. Toises-
ta annoksesta on täyty-
nyt kulua vähintään kuu-
si kuukautta.

Voimakkaasti immuu-
nipuutteisten ryhmään 
voivat kuulua esimer-
kiksi henkilöt, joilla on 
elinsiirto, kantasolusiir-
to, vaikea tai keskivaikea 
synnynnäinen immuu-
nipuutos, immunosup-
pressiivinen syöpähoito, 
autoimmuunisairauksien 
hoito immunosuppressii-
visilla biologisilla lääkkeil-
lä tai JAK-estäjillä, dia-
lyysi, vaikea krooninen 
munuaisten vajaatoimin-
ta, pitkälle edennyt tai hoi-
tamaton HIV tai lääkärin 
arvioima muu vaikea-as-
teinen immunosuppressii-
vinen tila. 

Voimakkaasti immuu-
nipuutteisten ryhmä ei 

siis ole sama kuin kevääl-
lä määritellyt riskiryhmät 
1 ja 2. Esimerkiksi diabe-
tes, vaikea lihavuus tai 
uniapneasta eivät täytä 
kriteerejä. Jos ei ole var-
ma, kuuluuko vaikeasti 
immuunipuutteisten ryh-
mään, voi soittaa kunta-
kohtaiseen koronaroko-
tusnumeroon tai kysyä 
sinua hoitavalta lääkäriltä.

Miten saan  
kolmannen  
rokotteen? 
-Vanhusten ja vammaisten 
hoiva- ja asumispalveluyk-
siköt sekä kotihoito huo-
lehtivat asiakkaidensa ro-
kotuksista.

-Oulunkaaren työterve-
ys rokottaa lyhyen annos-
välin ryhmään kuuluvat 
Oulunkaaren työntekijät.

-Muiden kolmanteen 
rokotukseen oikeutettujen 
tulee itse varata aika kun-
takohtaisesta koronaroko-
tusnumerosta. Kolmansia 
rokoteaikoja ei valitetta-
vasti voi varata sähköisesti. 

Kuntakohtainen roko-
tusnumero ja soittoaika Iis-
sä 08 5875 5011 palvelee 
ma-pe kello 8-9.

Rokotuspaikkana on 
Iin terveysasema/neuvola 
Asematie 169.

Oulunkaari tiedotus 

THL suosittelee 
kolmatta rokotetta
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MLL Pudasjärven yhdistys lapsiperheiden asialla

MLL juhli järjestön 101-vuo-
tis- ja Pudasjärven yhdistys 
omaa 96-vuotista toimin-
taansa Lasten kekkereil-
lä Hirsikampuksen pihalla 
sunnuntaina 3.10.

Valtakunnallinen Man-
nerheimin lastensuojeluliit-
to täytti viime vuonna 100 
vuotta ja Pudasjärven yh-
distys 95 vuotta. Koronan 
vuoksi juhlat siirrettiin tä-
hän syksyyn. Pudasjär-
ven yhdistys järjesti mui-
den Suomen yhdistysten 
tavoin juhlapäivän loka-
kuun puolella. Pudasjärven 
juhlat pidettiin Hirsikam-
puksen pihalla herkuttelu-
jen ja tekemisten merkeis-
sä. Vetonaulana olivat 
Pikku Kakkosesta tutut lii-
kennepuistopoliisit Maltti 
ja Valtti. Heidän esityksen-
sä aikana piha täyttyi juhla-
yleisöstä. 

Ohjelmassa oli myös 
poniajelua, hattaraa, pop-
cornia, hodareita, onnen-
pyörää ja polkuautot. Kak-

kupala luvattiin tarjota 200 
ensimmäiselle. Kaikki kak-
kupalat jaettiin, joten ylei-
söä arveltiin olleen vähin-
tään 200 henkeä.

Tapahtuman avannut 
MLL:n Pudasjärven pu-
heenjohtaja Hely Forsberg-
Moilasen mukaan MLL on 
luotettava, arjessa ja ajas-
sa elävä järjestö. Se toimii 
asiantuntijana, kehittäjänä 
ja vaikuttajana. Se korostaa 
inhimillisyyttä, yhteisvas-
tuuta, yhdenvertaisuutta ja 
iloa lapsesta. Pudasjärvellä 
viime vuosina perinteisik-
si tapahtumiksi ovat muo-
vautuneet lasten venetsia-
laiset, Lapsimessut ja Turun 
Linnateatterin lasten teatte-
riesitys. Reilun kymmenen 
vuoden ajan on toteutettu 
yhdessä LähiTapiolan kans-
sa Joulupuu-keräys. 

-Olemme tänäkin vuon-
na myös mukana Hyvä jou-
lumieli -kampanjassa, jossa 
yhdistyksen nimissä lahjoi-
tetaan ostolahjakortteja pai-

kallisille vähävaraisille lap-
siperheille. Tälle vuodelle 
herätettiin uudelleen vau-
valahjatoiminta eli yhdis-
tys lahjoittaa jokaiselle tänä 
vuonna syntyneelle pudas-
järveläiselle vauvalle vau-
valahjan. Kesäkuussa on 
ollut ohjattua leikkipuisto-
toimintaa, kertoi Forsberg-
Moilanen.

Jäseniä yhdistyksessä 

on tällä hetkellä satakun-
ta henkilöä, jotka ovat pää-
asiassa lapsiperheiden äite-
jä ja lapsia.

Heimo Turunen, 
kuvat Hely Forsberg-

Moilanen, 
Harri Inkeroinen, 

Heimo Turunen

Yhdistyksen oma Sulevi-maskotti yhdessä Maltin ja Valtin kanssa.

Birgitta ja Matti Luokkasen 9-vuotias poni Sella kuljetti lapsia 
Maria Mattisen kuskaamana koko tilaisuuden ajan. 

Täytekakkua oli varattu 200 ensimmäiselle.

Rahastus oli keskitetty yhteen pisteeseen, josta sai lipukkeet 
kuhunkin palvelupisteeseen.

Hattarat olivat suosittuja ja pisteelle oli jatkuva jono.

Hirsikampuksen piha täyttyi yleisöstä Maltin ja Valtin esityksen aikana. 

Juhlan vetonaulana olivat Pikku Kakkosesta tutut liikenne-
puistopoliisit Maltti (Jerry Mikkelinen) ja Valtti (Jussi Ollila). 

Juhlivan yhdistyksen hallituksen jäsenet olivat järjestelytehtävissä. Vasemmalta Veera Ivola, Anu Mourujärvi, Annika Matti-
nen, Anu Pekkala, Anne Jaurun ja Hely Forsberg-Moilanen käsissään Pudasjärven yrittäjiltä saatu onnittelukimppu juhlivalle 
yhdistykselle.



9PudasjärveläinenNro 2 •  to 14.10.2021

Luonnonsuojeluyhdistys 
- vakaa ja vireä 50-vuotias juhlatunnelmissa
Pudasjärven luonnonsuoje-
luyhdistyksen 50 vuotisjuh-
lan viikonloppua vietettiin 
lauantaina 25.9. kauniissa 
syyssäässä Saijassa Taival-
kosken Jokijärvellä. Samalla 
vietettiin myös Pohjois-Poh-
janmaan luonnonsuojelupii-
rin pitkäaikaisen aluepääl-
likkö Merja Ylösen läksiäisiä 
hänen siirryttyään vapaaeh-
toiseen luonnonsuojelutyö-
hön eläköityessä. 

Viikonloppu alkoi lau-
antaina yleisötilaisuudella. 
Juha Kauppisen esitys ja vas-
ta viikko ennen tilaisuutta 
julkaistu uusin kirjansa, He-
räämisiä - kuinka minusta 
tuli luonnonsuojelija, sai vas-
taan otollisen ja myös kriit-
tisen yleisön esitykselleen. 
Kirjaa varten Kauppinen on 
haastatellut noin kahdeksaa-
kymmentä ihmistä Eeva Kil-
vestä Sixten Korkmaniin ja 
Leena Puhakasta Iiro Viina-
seen. Kirjan yhdessä osassa, 
”Jokisoturit”, ollaan nimen-
omaan Iijoella ja sen suo-
jelun historiassa. Kirjassa 
käsitellään laajasti metsien-
suojelua ja mm. Naturan ran-
tautumista Suomeen. Samal-
la Kauppinen käy läpi oman 
tarinansa ja heräämisensä, 
miksi kantaa ottamattomas-
ta ympäristötoimittajasta ja 
tietokirjailijasta tuli luonnon-
suojelija. 

Kirjassa käydään ensim-
mäisen kerran läpi luonnon-
suojelun historia Suomessa 
tarinoina henkilöiden kaut-
ta; miksi ja miten he ovat 
tehneet luonnon ja ympäris-
tön hyväksi ne teot mitä ovat 
tehneet, ja mitä se on heiltä 
vaatinut. Entä sitten, jos he 
eivät olisi toimineet? Mitä 
olisi jäljellä? Asiat, joiden aja-
minen näytti mahdottomalta 
vuosikymmeniä sitten, ovat-

kin nyt laissa tai valtavirtaa.
Kirjaa voi suositella myös 

kaikille, jotka eivät miellä it-
seään luonnonsuojelijoiksi 
tai pitävät luonnonsuojelua 
tarpeettomana. Kenenkään 
ei tarvitse näkemystään 
muuttaa, mutta se auttaa 
ymmärtämään, mistä luon-
nonsuojelussa on kyse.

Esitelmän jälkeen juhlavä-
ki jalkautui syyssäähän, toi-
set tutustumaan Jokijärven 
seudun Paula-myrkyn jälkiin 
ja toiset Iijokisoutuveneillä 
Kallioniemeen. Aini Väärä-
niemen opastus oli kulttuu-
rimatka Kalle Päätalon elä-
mään.

Ansiomerkkejä 
Iltajuhlassa ojennettiin Suo-
men luonnonsuojeluliiton 
myöntämät ansiomerkit. Lii-
ton kehityspäällikkö Vir-
pi Sahi luovutti kultaisen 
ansiomerkin Pudasjärven 
luonnonsuojeluyhdistyksen 
pitkäaikaiselle sihteeri- ta-
loudenhoitaja Leena Puha-
kalle. Leena on toiminut yh-
distyksessä monipuolisen 
aktiivisesti vuosikymme-

Ansiomerkein palkittiin Leena Puhakka, Eero Moilanen ja Eila 
Puurunen. 

niä ja ollut monissa muutok-
sissa kantava voima. Monta 
asiaa olisi jäänyt tekemät-
tä ilman Puhakoiden, Lee-
nan ja Riston, partiomaista 
asennetta ”aina valmiina”.  
Viime maaliskuussa Lee-
na luovutti tehtävät uudel-
le sihteeri- taloudenhoitaja 
Terhi Taikavaaralle.  Luon-
nonsuojeluliiton hopeisen 
ansiomerkin saivat Eila Puu-
runen ja Eero Moilanen. Mo-
lemmat ovat tehneet pitkään 
periksiantamatonta työtä Ii-
joen suojelun ja vaelluskala-
asioiden eteen. 

Holmströmien 
terveiset  
kaukomailta
Sunnuntaina Oskari ja An-
na-Riitta Holmström tulivat 
kertomaan vuosikymmenten 
työstään Papua-Uusi-Guine-
assa, Tansaniassa maasaiden 
parissa ja Keniassa. Oska-
ri aloitti esityksen puhalta-
malla suureen merkinanto-
simpukkaan, jota käytetään 
Papuan vaikeakulkuisessa 
vuoristossa. Oskarin rauhal-

linen kerronta ihmisoikeuk-
sista, maaoikeuksista ja siitä, 
kuinka ilmastonmuutoksen 
vaikutukset ovat ilmenneet 
rajusti näillä alueilla jo pit-
kään, sai yleisön välillä hii-
renhiljaiseksi. Anna-Riitta 
kertoi koulujen perustamisen 
vaikeudesta ja merkitykses-
tä yhteisöjen tulevaisuudel-
le. Heidän antaumuksellises-
sa tavassaan tehdä työtä mm. 
tyttöjen oikeuksien ja maa-
oikeuksien parissa, todettiin 
olevan suorat yhtymäkohdat 
kansainväliseen luonnonsuo-
jelutyöhön. Nämä aiheet ovat 
yhtä ajankohtaisia kaikkial-
la ja niitä tarvitaan, ihmis-
ten kunnioitusta ja arvostus-
ta toisiaan kohtaan tarvitaan, 
ympäristön ja luonnon hy-
vinvoinnista huolehtimista. 

Yhdistyksen arkistoinnin 
yhteydessä tänä vuonna on 
koottu Iijoen taistelun vuo-
sikymmenistä näyttely. Sen 
kenraalinäytös oli esillä Sai-
jassa ja se sai erittäin innostu-
neen vastaanoton.

Pirkko-Liisa Luhta,  
kuvat Sally Luhta

Anna-Liisa ja Oskari Holmström kertoivat terveisiä kaukomailta.

Juha Kauppinen luki otteita 
kirjastaan Heräämisiä - kuin-
ka minusta tuli luonnonsuo-
jelija.

Suomen luonnonsuojeluliiton kehityspäällikkö Virpi Sahi 
luovutti kultaisen ansiomerkin Pudasjärven luonnonsuoje-
luyhdistyksen pitkäaikaiselle sihteeri-taloudenhoitaja Lee-
na Puhakalle.

Kallioniemeen matkustettiin Iijokisoutuveneillä. 
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Tulevan talven tärkeitä tapahtumia urheilun saral-
la ovat talviolympialaiset ja revanssin odottelu hävi-
tystä Ruotsi-maaottelusta. Urheilijoilla on toki tärkein 
osuus menestyksessä, mutta lähes yhtä tärkeä on se-
littelijän rooli. Urheilupomon kun on saatava kan-
sa – ja etenkin sponsorit! – ymmärtämään, miksi mi-
talisaalis jäi niin köyhäksi ja uskomaan, että jatkossa 
menee paremmin. 
Kähmyt tarjoaakin nyt yleiseen käyttöön puherun-
gon, joka saattaa olla käyttökelpoinen tulevissa ur-
heilumittelöissä. 

* * *
Urheilupomo: – Hyvät kuulijat. Olympialaisten suu-
renmoinen opetus oli, että entiseen ei ole enää pa-
luuta. Siksi on hyvä, että meillä on Pekingiin menossa 
riittävän suuri joukko johtajia toteamaan tuo väittee-
ni oikeaksi. 
– Tärkeintä on tietysti pystyä palauttamaan urhei-
lijoittemme usko voittoihin. Mielestäni se käy par-
haiten solmimalla yleisurheilussa maaottelusuhteet 
Ahvenanamaahan, Färsaariin, Grönlantiin, Liechten-
steiniin ja Monacoon. Talvisissa lajeissa useimmista 
Afrikan maista löytyy sopivia maaotteluvastustajia. Ja 
mikä parasta – talvilajit olisivat tällöin aina kotikisoja. 

* * *
Mutta – osaavat aviomiehetkin selittää. Herra Ös-
tensson saapuu kotiin vasta aamutunneilla pitkäksi 
venähtäneestä kiltajuhlasta. Kun vastaanotto aamu-
kahvipöydässä on jäätävä, herra Östensson katsoo 
parhaaksi selittää:
– Ku-kultaseni –en ole tainnut kertoakaan, että me 
poistumme kiltajuhlasta aina aakkosjärjestyksessä!

* * *
Lokakuun helmi: – Tämä on kiireinen tapaus, päivys-
tävä lääkäri toteaa sairaanhoitajalle. – Soittakaa leik-
kaussaliin, että laittavat instrumentit valmiiksi.
– Vai niin, vanhahko potilas ärähtää. – Minä tässä ma-
kaan kuoleman kielissä ja te vaan aiotte ryhtyä soit-
telemaan!

* * *
Kipinän pappa saapasteli poliisilaitokselle ja teki ri-
kosilmoituksen:
– Me menimme naimisiin vuonna 1966, ja Elvi on jo 
ensimmäisestä päivästä alkaen heitellyt minua – mil-
loin lautasilla, milloin laseilla ja milloin milläkin esi-
neellä.
– Vaan minkäs takia te tulette vasta nyt kertomaan 
tämmöisestä heittelystä?
– No kas kun Elvi onnistui osumaan vasta eilen!  

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Selittelijän tärkeä rooli

Uusi Yhteisövaliokunta 
aloitti toimintansa perjantai-
na 24.9. kokoustamalla en-
simmäistä kertaa kaupun-
gintalolla. Valiokunta on 
yhdistelmä aiemmilla kau-
silla toimineista Elinympä-
ristö- sekä Yhteisöllisyysva-
liokunnista. 

Puheenjohtaja Jorma 
Kouva avasi kokouksen ja 
toivotti jäsenet sekä viran-
haltijat tervetulleiksi työs-
kentelyyn. Esittelevinä 
viranhaltijoina tulevat toimi-
maan osaltaan hallintojohta-
ja Seija Turpeinen, tekninen 
johtaja Janne Karhu sekä 
henkilöstöpäällikkö Heli 
Huhtamäki. Jäseninä toimi-
vat puheenjohtajan lisäk-
si varapuheenjohtaja Sointu 
Veivo, Eija Ikonen, Hannu 
Nissi, Kauko Seppänen, Jou-
ni Vengasaho, Christa van 
der Vegt sekä kaupungin-
hallituksen edustajana Mari 
Kälkäjä. Sihteerinä toimii 
teknisen- ja ympäristötoi-
minnan palvelusihteeri Jen-
na-Riikka Kouva.

Laaja tehtäväkuva
Esittelyiden jälkeen tutus-
tuttiin tuleviin valiokun-
nan tehtäviin, joka tulee 
laaja-alaisuudessaan sisältä-
mään mm. kuntalaisten yh-

teisöllisyyden ja osallisuu-
den edistämistä, kunta- ja 
digidemokratiaa, yhteisöjen 
avustamista, yhteisöllisyys-
ohjelmaa sekä järjestöyhteis-
työtä. Hyvinvointia arjessa; 
esteettömyyden, asuinym-
päristön ja valittujen lähivir-
kistysalueiden hyvää ylläpi-
toa. Viihtyisän, yhteisöllisen 
ja turvallisen kulttuuriym-
päristön vaalimista. Veto-
voimaisuuden ja elinvoi-
maisuuden kehittämistä ja 
vahvistamista; työllisyyden 
vahvistaminen, pehmeät ve-
tovoima- ja pitovoimateki-
jät. Kestävien elintapojen 
edistäminen; pyrkimys hii-
lineutraalisuuteen, luon-
tokohteiden vaaliminen ja 
luonnon monimuotoisuu-
den edistäminen. Näiden 
lisäksi tähdätään tulevai-
suuden kehitykseen vaikut-
tavien tekijöiden ennakoi-
miseen. Esille nousi myös 
tärkeänä kuntalaisia puhut-
tavat asiat ja niiden esille 
tuominen kentältä saadun 
viestin ja palautteen avulla.

Hyvinvointialue-
uudistus 
Hyvinvointialueuudistuk-
sen tilannekatsaus kirvoitti 
keskustelua hallintojohtajan 
esittelyn jälkeen varsinkin 

sen vaikutuksesta kaupun-
gin ja Oulunkaaren toimin-
toihin. Oulunkaaren osalta 
sosiaali- ja terveyspalvelut 
tulee siirtymään hyvinvoin-
tialueelle. Oulunkaaren 
kuntapalvelutoimisto tuot-
taa nykyiset tukipalvelut 
(IT-, palkka-, sekä taloushal-
linnon palvelut) Oulunkaa-
ren kuntayhtymälle ja kun-
tayhtymän jäsenkunnille. 
Oulunkaaren toiminnan siir-
tyessä hyvinvointialueelle, 
niin myös tukipalveluiden 
henkilöstöstä siirtyy hyvin-
vointialueelle ne henkilöt, 
joiden työstä 50 prosenttia 
tai enemmän kohdistuu hy-
vinvointialueelle siirtyvään 
toimintaan. Kuntayhtymän 
toiminnaksi jää ainoastaan 
kuntien tukipalveluiden 
tuottaminen. Tämän vuoksi 
joudutaan miettimään, mi-
ten kaupungin tukipalvelut 
jatkossa tuotetaan. Näiden 
kysymysmerkkien lisäksi 
kaupungin omat kotoutta-
mispalvelut sekä kuntout-
tava työtoiminta ovat osa-
alueella, joiden toimintojen 
jatkajaa ei ole vielä tällä het-
kellä selvillä. Ruokapalve-
lut tulevat saamaan osansa 
muutoksista, koska ne eivät 
voi toimittaa aluehallinnolle 
ruokaa nykyisen kaltaisesti. 

Tilapalveluiden osalta tek-
ninen johtaja esitteli muu-
tosta ja kertoi Oulunkaarel-
le vuokrattujen kiinteistöjen 
siirtyvän hyvinvointialueen 
vuokraukseen.

Vuosikello
Vuosikellon ja syksyn aihei-
den osalta tullaan käsittele-
mään teknisen johtajan osal-
ta mm. asumisen politiikkaa, 
kaavoitusta ja kulkuväyli-
en asioita. Hallintojohtaja 
kertoo mm. hankkeista, ta-
lousarviosta ja perehdytään 
myös osallistavaan budje-
tointiin. Henkilöstöpääl-
likkö keskittyy mm. kehit-
tämis- ja toimintatukiin, 
kuntalaisten osallistamiseen 
ja yhteisöllisyyteen, työlli-
syyskatsaukseen, monikult-
tuurisiin palveluihin, amma-
tilliseen koulutukseen sekä 
työvoimaan perehtymiseen. 
Tässä osa loppuvuoden laa-
joista kokonaisuuksista, joi-
ta tullaan käsittelemään vii-
dessä kokouksessa jouluun 
mennessä. 

Innolla uutta 
valiokuntatyöskentelyä 

kohti!

Jenna-Riikka Kouva

Yhteisövaliokunta aloitti toimintansa

Yhteisvastuulounas järjes-
tettiin seurakuntakodis-
sa torstaina 30.9. Makkara-
keittolounaalla kävi lähes 
80 henkilöä tuottaen noin 
500 euroa talousvaikeuk-
sissa olevien vanhuksien 
hyväksi. Saman päivän il-
tana oli vielä yhteisvastuu-
kirpputori ja sen yhteydes-
sä vohvelikahvila. 

Keräyspäällikkö Mar-
ko Väyrysen mukaan tä-
män vuoden yhteisvastuu-
keräyksen loppusumma on 
noin 8000 euroa. 

-Hyvä summa näin ko-
ronan haastaessa tapahtu-
mien ja tilaisuuksien jär-
jestämistä. Ovelta ovelle 
keräys jätettiin edellisvuo-
den tapaan väliin, joka on 
tuonut Yhteisvastuutu-
loja vuosittain noin 3000-
4000 euroa. Tarkempi tulos 
selviää, kun viralliset tili-
tykset (sis. myös nettilah-
joitukset) on tehty, kertoi 
Väyrynen.

Yhteisvastuun tiimoil-
ta ei ole enää tilaisuuksia 

Yhteisvastuukeräys 2021

Tällä kertaa ruokalistalla oli makkarakeitto, sillä perinteistä hernekeittoa nautittiin viime 
helmikuussa. Emäntinä olivat Pirkko Hiltula, Marketta Kosamo, Orvokki Juntunen, Ulla Sal-
mela, Anja Jussila, Helena Koivukangas ja kuvaan ehti myös Piia Kelahaara. 

Juho ja Kaarina Liikanen kertoivat käyvänsä vuosittain seura-
kunnan järjestämissä yhteisvastuulounailla. Lounasmaksuja 
ottivat vastaan Sinikka Pietilä ja Marko Väyrynen. Myynnissä 
oli myös kauniilla kudonnaisilla päällystettyjä kuntoilukep-
pejä, nekin yhteisvastuun hyväksi. 

Illalla oli yhteisvastuukirpputori ja sen yhteydessä vohveli-
kahvila.

ja keräys on päättynyt täl-
tä vuodelta.

Heimo Turunen, 
kuvat Heimo Turunen ja 

Marko Väyrynen
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Jyrkkäkosken Frisbeerataa kehuttiin avauskilpailussa 
Vuosien 2020-2021 rakenne-
tun Pudasjärven Frisbeeseu-
ran Jyrkkäkosken radan ava-
jaisia vietettiin sunnuntaina 
3.10. Jyrkkäkosken frisbee 
radan avajaiskisaan sunnun-
taina 3.10. oli ilmoittautu-
nut täydet 72 pelaajaa, joista 
64 saapui paikalle. Kilpaili-
jat kehuivat rataa erinomai-
seksi. Ympäri Pohjois-Poh-
janmaata saapuneet monet 
kilpailijat olivat käyneet jo 
aikaisemmin kesällä Jyrkkä-
kosken kankaille rakennet-
tuihin heittopaikkoihin ja 
väyliin tutustumassa.

Kesän mittaan oli teh-
ty mittava työ radan raken-
tamisen loppuun saatta-
misessa. Syyskuun alussa 
valmistui myös radan väylä-
esitevideo. 

Radan valmistumiseen 
johtavat työt tehtiin hyvin 
pitkälti talkootyönä. Talou-
dellista avustusta saatiin 
Oulunsuun Leaderilta sekä 
useilta pudasjärvisiltä yrit-
täjiltä, yhdistyksiltä ja yksi-
tyishenkilöiltä. 

Avajaisväkeä oli järjes-
täjien mukaan ennakoitua 
vähemmän. Kaikki saivat 
Huvikeskukselta grillimak-
karat. Myyntiin hankittuja 
kiekkosettejä käytiin kuiten-
kin ostamassa kiitettäväs-
ti. Tämä takaa, että paikalli-
set junnutkin tulevat radalla 
näkymään. Radan siivous-

kampanjan kiekkosetin voit-
tajaksi arvottiin Hannes Hir-
vasniemi. 

Puheenjohtajana 
Toni Outila 
Seuran vuosikokoukses-

sa 27.9. valittiin hallituksen 
uudeksi puheenjohtajak-
si Toni Outila aikaisemman 
puheenjohtajan Lauri Heik-
kilän luopuessa tehtävästä. 
Hän jatkaa kuitenkin vara-
puheenjohtajana. Sihteeriksi 

valittiin Mikko Salmela. Hal-
lituksen jäsenenä jatkaa Jan-
ne Majava.

Janne Majava, 
kuvat Janne Majava ja 

Heimo Turunen

Yleisö kulkee kärjen perässä avajaiskisan toisella kierroksella.

Pelaajat parveilivat väylille aamulla h-hetken lähestyessä.

Siivouskampanjassa arpaonnen suosima Hannes Hirvasniemi 
ja puheenjohtaja Toni Outila.

Nuoria harrastajiakin oli kisaa seuraamassa. Tämä kertoo, että lajin tulevaisuus Pudasjärvel-
lä on taattu. Kuvassa etualalla Eemil Majava vihreässä takissaan. Hän toimi avajaisissa myös 
kioskin myyjänä. Hän tarjoutui innokkaana avuksi, kun kioskin pitoon tuli yllättäen henkilö-
tönvajausta.

Innokas talkoolainen Vesa Riekki paisteli tovin avajaismak-
karoita, joiden valmistumista odottelemassa Jouni ja Eija 
Seppälä.
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Siteet Pudasjärvelle ovat säilyneet 
- hyvin olemme hilloissa pysyneet
Olen syntynyt Pärjänsuolla 
sen seurauksena, kun isä pa-
lasi rintamalta ja teki saman 
mitä useimmat sotilaat teki-
vät sodasta palattuaan en-
nen kuin ottivat repun seläs-
tään. Pärjänsuolla meillä oli 
1950 -luvulla sen ajan mitta-
puun mukaan kohtuullisen 
kokoinen maatila; 12 heh-
taaria suopeltoja ja 10 leh-
mää. Tuon ajan maatilat oli-
vat melkoisia työleirejä. Isäni 
oli talvisin hevosen kanssa 
savotoilla. Kesäisin tehtiin 
koko perheen voimin maati-
lan työt. Lisäansioita saatiin 
kanavankaivuista, tietöistä ja 
metsätöistä. Olinpa minäkin 
11-vuotiaana joitakin viik-
koja kanavalla ja 12-vuotiaa-
na pöllinteossa Kontioharjun 
savotalla työkaluina pokasa-
ha, kirves ja kuorimarauta. 
Yhtenä kesänä teimme nel-
jän hengen voimin 1700 mot-
tia halkoja Metsähallituksen 
Ällinharjun tukki- ja pöllisa-
votan jäljiltä yhdellä maatto-
risahalla, kirveillä ja kiiloilla.

Muutto Kurenalle
Vuonna 1963 vanhempani 
myivät tilan ja muuttivat Ku-
renalle asumaan. Olin tuol-
loin maamieskoulussa Kyn-
käällä ja Kurenalustan koti 
muodostui minulle lähinnä 
käyntipaikaksi lomien aika-
na.

Savossa vietetyn harjoit-
teluvuoden ja Oulun armei-
jan jälkeen en löytänyt töi-
tä Pudasjärveltä. Vappuna 
lähdin liftaamaan kohti Ete-
lä-Suomea. Seuraavana päi-
vänä pestauduin rengiksi 
päijät-hämäläiselle maatilalle 
ja olin renkinä jouluun saak-
ka. Palkka oli 14 markkaa 
päivältä sekä talosta ruoka ja 
asunto vanhassa saunassa.

Vuoden 1967 alusta pää-
sin opiskelemaan Mustia-
lan maatalousopistoon. Val-
mistuin agrologiksi keväällä 
1969. Tuolloin työnsaanti oli 
vaikeaa. Peltoja pantiin pa-
kettiin ja lehmistä maksettiin 
tapporahaa. Suomen neljä 
maatalouden neuvontajärjes-
töä olivat juuri yhdistyneet. 
Jos neuvoja jäi eläkkeelle tai 
vaihtoi työtä, hänen tilalle ei 
otettu uutta työntekijää. Ke-

säksi sain töitä osuuskaupas-
ta ja siinä kävi niin, että siel-
tä lähti vaimokin mukaan. 
Myöhemmin sitten poikani-
kin ollessaan töissä osuus-
kaupassa sai hän sieltä vai-
mon mukaansa.

Kevätlukukaudeksi tar-
joutui tilaisuus päästä Ke-
mijärven Luusuan kansa-
laiskouluun maatilatalouden 
opettajaksi. Menin, vaik-
ka en ollut koskaan ajatel-
lutkaan opettajan tehtäviä. 
Työssä jouduin epämuka-
vuusalueelle, sillä opetetta-
via aineita olivat mm. uskon-
to, kansalaistieto, kirjanpito, 
konekirjoitus ja sähköoppi. 
Kerrankin 7. luokan poikien 
sähköopin tunnilla joku eh-
dotti, että puhutaan välillä 
naisista.

Hyvinkäällä lisää 
ammattioppia
Syksyllä taas ei ollut töi-
tä. Hakeuduin Hyvinkääl-
le agrologien vuoden kes-
tävälle jatkokurssille, josta 
sai ammatillisen pätevyy-
den maatalousoppilaitos-
ten koneopettajan tehtäviin. 
Opettajan kelpoisuus olisi 
hankittava erikseen. Maata-
loushallinnon lainsäädännön 
uudistukset toivat kuntiin 
maataloussihteerin virat. 
Työllisyystilanne parani ker-
taheitolla. Sain maataloussih-
teerin viran Pohjois-Karjalas-
ta. Vajaan vuoden kuluttua 
Haapajärven maatalousop-
pilaitoksen johtaja soitti ky-
sellen, josko tulisin kouluun 
perustettuun ammattiopetta-
jan virkaan. Tämä pani miet-
timään, täytettäisiinhän vir-
ka määräaikaisena siihen 
saakka kun hankkisin opet-
tajan kelpoisuuden. Opetta-
juus voitti ja muutin Haapa-
järvelle. Tuolloin jo vaimoni 
oli mukana.  

Haapajärvellä vierähti vii-
si vuotta. Välillä tein opet-
taja-auskultoinnin Järven-
päässä. Perhekin kasvoi. 
Synnytyksen lähestyessä oli 
neuvo, että ambulanssilla 
Kokkolaan. Yöllä kahden ai-
kaan soitin ambulanssin, jon-
ka talli oli 300 metrin päässä. 
Odottelimme ja odottelim-
me. Auto tuli vähän ennen 

viittä taksin hinauksessa. Se 
oli kuitenkin käynnistynyt 
hinattaessa. Niin päästiin 
matkaan, jota oli 130 km. Ni-
valassa 30 kilometrin päässä 
ambulanssin kuljettaja kysäi-
si, että mihin sitä ollaan me-
nossa. Kokkolaan ja sinne 
päästiin. Illalla syntyi poika.

Helsingissä  
agronomiksi
Helsingin Yliopisto otti 1970 
luvulta lähtien opistotutkin-
non suorittaneita ei-yliop-
pilaita jonkin verran opis-
kelemaan. Tähän tarvittiin 
yliopiston kanslerin erivapa-
us ja sen jälkeen menestymi-
nen pääsykokeessa. Päässäni 
alkoi muhia ajatus agrono-
min tutkinnosta ja esimer-
kiksi oppilaitoksen johtajuu-
desta. Niin sitten kävi, että 
syksyllä 1978 panin perhee-
ni ja tavarani Fiatiin ja perä-
kärryyn ja kohti Helsingin 
Viikkiä yksiöön asumaan. 
Osan kalusteista ja muista 
tavaroista pistimme koulun 
ullakolle odottamaan mah-
dollista paluuta. Lähtiessä-
ni jätin virkavapausanomuk-
sen, joka oli aikaisemmin 
ammattikasvatushallituk-
sesta suullisesti luvattu. Vir-
kavapautta ei kuitenkaan 
myönnetty, joten jouduin ir-
tisanoutumaan virasta. Tar-
vitsin pankista rahaa siihen 
saakka, kun saisin opintolai-
nan. Pankinjohtaja ihmette-
li lähtöäni ennustaen, etten 
koskaan saa takaisin niitä ra-
hoja jotka jää saamatta opis-
kelun aikana.

Opiskelu sujui hyvin, jopa 
erinomaisesti. Pääaineeni oli 
maatalousteknologia. Muut 
opiskelijat olivat 13-14 vuot-
ta nuorempia. Vanhempien 
kurssien opiskelijatkin, joi-
den kanssa opiskelin olivat 
10 vuotta nuorempia. Tun-
sin olevani samanlainen kuin 
muutkin ja valahdin poruk-
kaan kuin väärä raha. Nor-
miopiskelijat pitivät meitä 
muutamaa ikämiestä rikkau-
tena ja arvostivat erilaista ko-
kemustamme työelämästä.

Kahden vuoden kuluttua 
sama osastopäällikkö, joka 
epäsi virkavapauden, soitti 
kysyen joko kohta valmistun, 
tarvittaisiin lehtori agrologe-
ja kouluttamaan Koivikkoon 
Muhokselle. Suunnitelmani 
oli vuodenvaihteessa päästä 
töihin, joten oli helppo luva-
ta. Muhoksella olin runsaat 
kolme vuotta.

Muhokselle  
kommelluksien 
kautta
Fyysinen muuttaminen Hel-
singistä Muhokselle ei toimi-
nut kommelluksitta. Tapa-
ninpäivän jälkeen kuskasin 
tavarani Malmin asemal-
la junavaunuun. Halvin-
ta oli ottaa koko junavaunu 
käyttöön vähäisiä tavaroita 
varten. Viedessäni viimeis-
tä kuormaa asemalle, perä-
kärry, jossa oli mm. pakas-
tearkku ja pesukone, vaunu 
oli liitetty veturinperään ja se 
meni jo valot vilkkuen. Vau-
nu pysähtyi asemalaiturille 
ja sain sen juoksemalla kiin-

ni. Asemamies palautti kiroi-
lun jälkeen sen lastauslaitu-
rille ja sain kärryn vaunuun. 
Illalla vein perheeni ja Fia-
tin yöjunaan ja matkasimme 
Ouluun. Oulussa menin ky-
symään milloin tavaravau-
nu on Muhoksella. Vaunua 
ei meinannut löytyä mistään. 
Löytyihän se, oli vielä Hel-
singissä. Oli ollut jotain vi-
kaa ja vietiin varikolle kor-
jattavaksi. Perhe oli kasvanut 
niin, että meillä oli neljä viik-
koa vanha tyttö. Pakkasessa 
ajoimme Pudasjärvelle anop-
pilan mummolaan. Vauva oli 
kenkälaatikossa auton taka-
penkillä. Seuraavana päivänä 
hakemaan tavaroita Haapa-
järveltä ja tulihan se junavau-
nukin illalla. Kun olin saanut 
kaikki tavarat sisälle, tuli TV-
lupatarkastaja kysymään lu-
paa eikä lähtenyt pois ennen 
kuin näkee luvan. Siitä laati-
koita availemaan ja löytyihän 
se lupa viimein.

Jämsän  
Maatalous- 
oppilaitoksen  
rehtoriksi 
Vuonna 1983 valtioneuvos-
to antoi luvan perustaa maa-
han seitsemän kunnallista 
maatalousalan oppilaitosta 
syksyllä 1984, joista yksi tuli 
Jämsään. Suurimman osan  
oppilaitoksista omisti valtio. 
Ammattikasvatushallitus ni-
mitti minut Jämsän Maatalo-
us- ja puutarhaoppilaitoksen 
rehtorin virkaan elokuus-
ta 1984 alkaen. Aloitin Jäm-
sässä jo toukokuun alussa 

Julkaisemme juttusarjaa entisten pudasjärvisten 
muistoista ja nykyisiä kuulumisia. Tällä kertaa 
niitä kertoo Pudasjärven Pärjänsuolta lähtöisin 

oleva Yrjö Määttä Jämsästä.

Yrjö Määttä kertoo mielen-
kiintoisen elämäntarinansa.

Yrjö Määttä toi syyskuulla viikon ajaksi Iso-Syötteelle yli 50 hengen Eläkeliiton ryhmän Keski-
Suomen piiristä. Heti ensimmäisenä matkapäivänä matkustettiin Pintamolle tansseihin, jossa 
onnistuneen tanssi-illan jälkeen Yrjö Määttä oikealla. 

suunnitellen oppilaitoksen 
käynnistämistä ja laitoksen 
rakentamista. Jämsässä jot-
kut poliitikot vastustivat op-
pilaitoksen tuloa ja joiden-
kin mielestä sille hankittiin 
maa-alueet väärästä paikas-
ta. Maiden hankinnasta ja ra-
kennusluvista tehtyjen vali-
tusten vuoksi rakentaminen 
viivästyi jonkin verran. Ko-
tieläinrakennuksen ja kasvi-
huoneiden rakennusurakka 
piti puolen vuoden viiveen 
takia kilpailuttaa uudelleen, 
jolloin hinta nousi kolme mil-
joonaa markkaa.

Oppilaitos saatiin ra-
kennettua vuosikymme-
nen loppuun mennessä, yh-
teensä 10 000 neliömetriä 
sisältäen koulurakennuksen 
lisäksi tuotantotilat varastoi-
neen, teknisen opetuksen ti-
lat, opiskelija-asuntolat sekä 
henkilökunnallekin kahdek-
san asuntoa.

Olin rehtorina 16 vuot-
ta. Oppilaitoksen henkilöstö 
joutui joka vuosi jollakin ta-
valla uuden eteen. Jokaise-
na vuonna oli jotakin uutta 
alkamassa perusopetukses-
sa tai erilaisissa aikuiskou-
lutuksissa ja ammattitutkin-
noissa. Oppilaitos siirtyi 1999 
ammatillisen koulutuksen 
kuntayhtymälle. 2001 alkaen 
toimin kuntayhtymän hal-
lintopäällikkönä 10 vuotta ja 
vuonna 2010 jäin 65-vuotiaa-
na eläkkeelle.

Noista seitsemästä oppi-
laitoksesta jo 90-luvulla lak-
kasi neljä. Maatalousalan op-
pilaitoksia on lakannut 90- ja 
2000 luvulla parikymmentä. 

Oppilaitoksen kukkaistraktori Jämsän markkinoilla. Peräkär-
rystä jaettiin kukkia kansalle. 

Pärjänsuon koulun 5-7 luokkalaiset poroerotuksessa Jakun-
kankaalla 1957. 

Yrjö Määtän kotitalo 50-60 lukujen vaihteessa. 
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Opetussuunnitelmia on uu-
sittu niin tiuhaan, että aina 
ei keritty kolmivuotista kou-
lutusta viedä loppuun, kun 
oli taas uusi suunnitelma al-
kamassa.

Eläkeliitossa  
aktiivista  
toimintaa
Eläkkeelle jäätyäni liityin 
heti Eläkeliiton paikalliseen 
yhdistykseen. Ajatus oli, että 
kenties ei tulevina vuosina 
kykenekään olemaan muka-
na. Yhdistyksen puheenjoh-
tajana olen ollut yhdeksän 
vuotta ja Keski-Suomen pii-
rijärjestöä johdin viisi vuotta. 
Tuossa ominaisuudessa mi-
nulle lankesi ruskamatkojen 
vetäminen pohjoiseen. Tänä 
vuonna syyskuussa olimme 
Iso-Syötteellä.

Siteeni Pudasjärveen ovat 
säilyneet. Kesällä ja joululo-
malla olemme käyneet sään-
nöllisesti vanhempiemme 
luona. Kesäloman pyrin pi-
tämään aina hilla-aikaan. 
Hyvin olemme hilloissa py-
syneet. Usein olen myös käy-
nyt aution kotitaloni pihassa 
kääntymässä. Jollakin tavalla 
juureni ovat Pudasjärvellä ja 
Pärjänsuolla.

Yrjö Määttä

Jämsän maatalous- ja puu-
tarhaoppilaitos vihittiin 
2.9.2989. Juhlapäivänä 
olimme ystäviemme huomi-
on kohteena. Toivomme hy-
vän yhteistyön välillämme 
jatkuvan. Kiittäen Yrjö Määt-
tä, rehtori.

Halkosavotta Ällinharjun sy-
dänmailla 1962. Mänty oli 
tyveltään noin 1,3 metriä. 
Juurella moottorisaha näyt-
tää pieneltä. Puuta ei tehty 
haloksi, vaan kaulattiin ”sie-
menpuuksi”. 

Pudasjärven kaikkien ai-
kojen suurimman hyvin-
vointipanostuksen, Hy-
vän olon keskus Pirtin 
ovet avautuivat käyttäjil-
leen maanantaina 4.10. En-
simmäisinä sisälle astuivat 
kello 7.30 lähtien Terveys-
asemalla asioivat henki-
löt. Varsinaista ruuhkaa ei 
ollut missään vaiheessa. 
Kahvia sai ostaa juuri ava-

Hyvän olon keskus Pirtti avasi ovensa
tusta Kiireen raja Pirtti Ca-
feesta. Avajaispäivän jälkeen 
sieltä on saanut myös keitto-
lounasta.

Terveyskeskukseen me-
neviä asiakkaita opastivat 
vapaaehtoistyötä tekevät 
eri järjestöjen edustajat mm. 
Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distyksestä, Syöpäkerhosta 
ja Senioriopettajista. 

Hyvän olon keskuksen 
asiakaspaikoitus sijaitsee 
uuden Varsitien puolella, 
eli pääsisäänkäynnin lähei-
syydessä ABC-asemaa vas-
tapäätä. Kulku Pirttiin ta-
pahtuu pääsisäänkäynnin 
kautta, joskin dialyysiin, 
nuorisotiloihin ja Kohtaa-
moon on myös omat sisään-
käyntinsä. Pirtin infopiste 
palvelee arkisin kello 8-16, 
terveysaseman vastaanot-
to kello 7.30-16. Muutoin 
yksiköt palvelevat entis-
ten aukioloaikojensa mukai-
sesti, mahdollisista muutok-
sista tiedotetaan kaupungin 

ja Oulunkaaren internetsi-
vuilla.

Pirtin hirsisten seinien si-
sälleen kätkemät palvelut 
ovat olleet pääosin käytet-
tävissä heti: kirjasto, nuori-
sotilat, työllisyyspalvelut, 
kansalaisopiston toimis-
to, Taidekamari, Kurkisa-
li, terveysaseman päivystys 
ja sen muut palvelut, kuten 
hammashoito ja hoito-osasto 
sekä sosiaalitoimi, perhepal-
velut ja mielenterveyspalve-
lut ovat olleet käytettävissä 
välittömästi ovien avaudut-
tua. Kelan ajanvarauksel-
la toimiva asiakaspalvelu 
aloitti toimintansa 8.10. Pir-
tin Kohtaamo avautuu myö-
hemmin ilmoitettavana ajan-
kohtana ja sen toiminnasta 
tullaan tiedottamaan erik-
seen.

Pirtissä on käytössä Ak-
seli-itseilmoittautumisjär-
jestelmä, jossa Kela-kort-
tia vilauttamalla laite ohjaa 
ja opastaa ajan varannutta 
asiakasta kaikissa asioinnin 
vaiheissa. Ilmoittautumisen 
jälkeen potilas saa tulosteen, 
joka sisältää ajanvarauk-
sen tiedot, henkilökohtaisen 
käyntinumeron ja kulkuoh-
jeet oikeaan odotusaulaan. 
Alkuvaiheessa henkilökun-
ta opastaa asiakkaita järjes-
telmän käytössä.

Koska Pirtti tulee keskei-
sen sijaintinsa myötä toimi-
maan porttina Pudasjärvel-
le, on myös sen kulttuurisiin 
arvoihin pyritty panosta-
maan. Niinpä esimerkiksi 
kirjastosalin yllä lukutouk-

Hyvän olon keskuksen asiakaspaikoitus sijaitsee uuden Varsitien puolella, eli pääsisäänkäynnin läheisyydessä ABC-asemaa vastapäätä. Kulku Pirttiin ta-
pahtuu pääsisäänkäynnin kautta.

Kyllikki Tolkkinen oli Eläkeliiton puolesta yhtenä opastaja-
na neuvoen Akselin käytössä Ulla-Maija Holappaa, joka oli 
menossa sairaanhoitajan vastaanotolle.

Rimmintien puoleisella ulkoseinustalla ohikulkijat voivat 
ihailla Tülay Schakirin valotaideteosta Pahka, joka tulee 
paljastamaan uljaimman olomuotonsa aina syys- ja talvi-il-
tojen hämärtyessä pohjoisen yöksi.

Kirjastosalin yllä lukutoukkia tarkkailee pudasjärveläisläh-
töisen taitelijan ja kuvanveistäjän Martti Aihan teos Keinu. 

Ulkona pääoven edessä kävijöitä on vastaanottamassa monimetrinen, teräksinen Kaarna, 
joka on Taiteilijaryhmä Neonin luomus. Teoksen teknisen työn on suorittanut paikallinen 
Koillispaja Oy. 

Aila Virkkula kertoi käy-
neensä hammaslääkärin 
vastaanotolla ja asioineen-
sa kirjastossa. Sen jälkeen 
maistui kahvi maukkaan 
leivoksen kera.

kia tarkkailee pudasjärve-
läislähtöisen taitelijan ja ku-
vanveistäjän Martti Aihan 
teos Keinu. Ulkona pääoven 
edessä puolestaan kävijöitä 
on vastaanottamassa moni-
metrinen, teräksinen Kaar-
na, joka on Taiteilijaryhmä 
Neonin luomus. Teoksen 
teknisen työn on suoritta-
nut paikallinen Koillispaja 
Oy. Rimmintien puoleisella 
ulkoseinustalla ohikulkijat 

voivat ihailla Tülay Scha-
kirin valotaideteosta Pah-
ka, joka tulee paljastamaan 
uljaimman olomuoton-
sa aina syys- ja talvi-ilto-
jen hämärtyessä pohjoisen 
yöksi.

Heimo Turunen, kuvat 
Kaisu Heikkinen, Heimo 

Turunen
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Kiitos kaupungille, kun 
palautteet on otettu kuuli-
aisesti vastaan ja on jo nyt 
kantanut hedelmää! On ol-
lut ilo käveleskellä ranta-
reitillä ja ei enää tuntunut 
reitti unohdetuksi. Reit-
ti saanut huolenpitoa pin-
taan sepelillä ja penkkejä 
uusittu. Penkit ovat todella 
tärkeitä, jotta saa istahtaa 
ja ihailla luontoa, kuunnel-
la Iijoen solinaa ja kohinaa. 
Hauras kulkijakin tahtoo 
päästä luontoon ja nyt se-
kin mahdollistettu, kun on 

penkkejä missä istahtaa ja 
reittiä tasoitettu. Olisi to-
della autuasta, jos vielä tu-
lisi Liepeen nuotiopaikal-
le katos tai pelkkä laavu, ei 
kotaa. 

Tätä toivoi myös iäkäs 
sauvakävelijä. ”Olisi suo-
jaa hieman tuulelle ja mah-
dolliselle sateen yllättä-
mälle.” Reitti olisi silloin 
täydellinen!

Kaisu 
Heikkinen 

Rantaraitti 
saanut uutta

Omia pähkäilyjäni asias-
ta luettavaksi, puolueetto-
masti! 

On se ihme touhua, 
kun oman Suomen sisäi-
nen, normaalien vuoro-
kausien tavallinen arjen 
turvallisuus jää välinpitä-
mättömän ministerin omi-
en kämmenten valvonta-
piiriin.

Ikään kuin hän ei oli-
si joutunut koskaan koke-
maan sitä naapurien hä-
tähuutoa tai perheiden 
kotiväkivaltaa. Nyt lisäk-
si tiedotettiin poliisien yt-
neuvotteluista.

Tämä aika on turvaton-
ta aikaa ja vapaan kasva-
tuksen seurauksena vä-
kivalta yms. rikollisuus 
lisääntynyt, puhumatta-
kaan raiskauksien ja bedo-
fiilien toiminta, entä sitten 
nämä huumekäyttäjät? 

Nyt jos koskaan tarvit-
semme lisää määräraho-
ja poliisi/pelastustoimille! 
Ei poliisiviranomainen tee 
työtä ainoastaan ”kentäl-
lä”. Heidän työkuvansa on 
hyvin laaja; esitutkinnat, 
käräjäoikeudet, korkeam-
mat oikeusasteet.

Esitutkintakin vie suu-
resti poliisien kapasiteettiä 
ja käräjät. Henkilökunnan 
riittämättömyyden vuoksi 
on myös vaarana, että tut-
kinnat venyä ja täten mah-
dollisen rikoksen vanhen-
tuminenkin!

Uhrien tunnemyllerryk-
sessä on hirveän pitkät tus-
kalliset vuodet odottaa, jos-
sa näkyy ja paljastuu esille 

henkilöstöpula. Tekijä/te-
kijät saavat hippasta va-
paana.

Kun saisimmekin hen-
kilökuntaa lisää, tutkin-
natkin tapahtuisivat jou-
hevammin. Tutkinnan ja 
käräjien odottelukin sy-
ventää ja lisää uhrin/uhri-
en itsetunnon heikkemistä 
sekä johtaa pahimmillaan 
syvään masennukseen ja 
vielä pahemmin syrjäänty-
miseen.

Tätäkö Arvoisat Minis-
teriöt/Päättäjät tahdotte?

Tarkoitan sitä, että po-
liisiviranomaisia on pakko 
saaja lisää, eikä niitä raho-
ja tarvii syytää avokätisesti 
ulkoiseen imagoon!

Olen valmis vaikka ka-
dulle puhumaan poliisi-
viranomaisten sekä mui-
den pelastusviranomaisten 
puolesta!

Kiitos pelastus- ja tur-
vallisuusviranomaiset, kun 
jaksatte työssänne, tässä 
vaikeassa ajassa ja tulehtu-
neessa maailmassa!

Me kaikki olemme vel-
vollisia Aluevaalien uur-
nille raahautumaan tam-
mikuussa, täten pääsemme 
tästäkin asiasta vaikutta-
maan!

Kaisu 
Heikkinen 

ps. Kirjoitus tuli toimituk-
seen 28.9., jonka jälkeen on 
jotain myönteistä tähän ta-
pahtunut. Toimitus 

Yli 600 
poliisia uhkaa 

kortistoon joutuminen

Juho Niskasaari 90 v

Kunto pysyy hyvänä metsätöiden ja 
muun kuntoilun avulla 

Ervastissa asuva 90-vuotis-
merkkipäivää viettänyt Juho 
Niskasaari syntyi 1.10.1931 
11 lapsisen perheen toiseksi 
vanhimmaksi lapseksi. Noi-
hin aikoihin Ervasti, niin 
kuin muutkin syrjäkylät oli-
vat, jos ei nyt ihan tiettömien 
taipaleiden takana, niin eipä 
paljon muutenkaan. Kaikki 
asiointireissut tehtiin talvel-
la suksilla ja kesällä kävellen 
tai venekyydeillä. 

Juhon isä Aukusti Niska-
saari oli suutari, joka työs-
kenteli kotonaan. Aino äidin 
aika kului lasten, - taloustöi-
den ja karjanhoidon parissa. 
Heti kynnelle kyettyään las-
ten oli osallistuttava kotitöi-
hin, kunkin voimiensa ja tai-
tojensa mukaan. 

– Kotini oli sellainen pie-
ni ja ahdas mökki. Peltoa oli 
hehtaarin verran, josta saa-
tiin perunat ja ohrat, ja na-
vetasta saatiin maito ja voi 
ja pieni lihakipene. Perheen 
kasvaessa maitoa ei tahto-
nut enää riittää kirnuttavak-
si asti. Kahden-kolmen leh-
män ja muutaman lampaan 
heinät kaluttiin luonnon nii-
tyiltä. Ei eletty yltäkylläisyy-
dessä, mutta ei suoranaises-
sa puutteessakaan. Oltiin 
vähään tyytyväisiä. Siihen 
aikaan ei ollut monia vaa-
tekertoja, vaan pidettiin sa-
moja päällysvaatteita, jois-
sa tuppasi olemaan paikkaa 
paikan vieressä. Kun vaat-
teet lopulta kuluivat olemat-
tomiin tai kasvettiin niis-
tä ulos ja saatiin uusi takki 
tai housut, niin silloin elet-
tiin suoranaisia onnen het-
kiä. Kiertokoulussa piti olla 

joka talvi neljä viikkoa. Sii-
nä ajassa jokaisen piti oppia 
lukemaan ja laskemaan. Jat-
kokoulu olisi ollut Hirvas-
koskella, mutta pitkän mat-
kan takia sinne ei tarvinnut 
Ervastista asti lähteä kulke-
maan, Juho Niskasaari muis-
telee.

10-vuotiaana  
pöllisavottaan
Sota-aika ravisteli maata, 
mutta ei isommin vaikutta-
nut perheen elämään muu-
toin, kuin että oli korttiaika 
ja kaikesta tavarasta oli puu-
tetta. Isä oli joutunut nuo-
rempana kokemaan kaksi 
suurta ja vaativaa vatsaleik-
kausta, joiden vuoksi oli saa-
nut vapautuksen armeijasta. 
Sodan loppuvaiheissa hänet 
kutsuttiin uudelleen syynät-
täväksi, mutta lääkärit tote-
sivat hänen olevan edelleen 
palvelukseen kelpaamaton 
ja nyt jo suurperheellinen, 
joten hän sai jäädä kotiin.

Sota-aikana lähistöllä oli 
pöllisavotta käynnissä. Siellä 
oli yksi ainoa tekomies, joka 
alkoi puhumaan Juholle, 
että ota sinäkin sieltä pals-
ta. Minä käyn auttamassa, 
jos tulee tiukkapaikka. Niin-
pä 10-vuotiaana Juho otti en-
simmäisen pöllipalstansa ja 
oli sen jälkeen talvet savo-
toilla ja kesät uitoissa vuo-
teen 1964 asti.

– Savotta-aikani sattui 
siihen jamaan, kun trakto-
rit korvasi hevoset ja moot-
torisahat kirveen ja poka-
sahan. Kämppäelämä oli 
mielenkiintoista aikaa. Elä-
mänluukku aukesi kuuden 

aikaan aamulla. Ensin tuli 
aamukahvi ja sen jälkeen pe-
runat ja käristys. Säitä ei sai-
rasteltu, vaan oli keli kun 
keli niin metsään lähdet-
tiin. Savotoissa oli yleensä 
30–40 hevosta ajossa. Jokai-
sella hevosmiehellä oli kak-
si hakkuumiestä eli pääluku 
nousi toiselle sadalle. Siihen 
vielä lisäksi kokit, työnjohto 
ja päiväläiset. Osa porukas-
ta asui lähiseudun taloissa 
ja osa kämpillä ja siellä kuu-
li kaikenlaisia juttuja ja tari-
noita. Ensimmäisen moot-
torisahan, Jopun ostin -59 ja 
sen jälkeen MCullopin. Jo-
pussa oli mekaaninen kytkin 
ja Mcullop oli raskas. Niitä 
käytettiin vain kaatamiseen 
ja katkomiseen. Karsinta ta-
pahtui edelleen kirveellä. 
Sitten ostin Stihlin jolla saat-
toi jo karsiakin. Haavereita-
kin sattui kun kirves lipsah-
ti jalkaan. Yleensä haavoihin 
käärittiin jotain räsyä, mutta 
väliin vammat vaativat lää-
kärissä käyntiäkin. Itselle-
kin tuli kirves kerran polven 
alapuolelle ja teki kahdeksan 
senttiä pitkän haavan. Sitä 
piti parannella kotona kol-
misen viikkoa, Juho kertoo

Asfalttitöihin ja 
muutto Kestilään
Vuonna 1964 Juholla oli 
muutosten aikaa. Hän muut-
ti Kestilään, meni naimisiin 
Toinin kanssa ja sai töitä as-
falttiporukasta. Asfalttihom-
missa tuli Suomi kierrettyä 
päästä päähän. Muutaman 
vuoden Kestilässä asuttuaan 
perhe muutti asumaan Pu-

Juho Niskasaari asuu edelleen kotonaan Ervastissa. Kuntoaan hän pitää yllä metsuritöillä ja 
omassa kuntosalissa säännöllisesti kuntoillen.

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä jo

KESKIVIIKKONA
www.vkkmedia.fi

dasjärvelle. 
– Alkuaikoina kuljin työ-

matkat suurimmaksi osak-
si ainakin Ouluun asti moot-
toripyörällä, josta jatkettiin 
sitten yhteiskuljetuksin työ-
kohteisiin. Vuonna 1969 
muutamana syksyisenä per-
jantaina loppuivat sen ke-
sän työt Rantsilassa. Oli 10 
astetta pakkasta kun nousin 
pyörän selkään ja ajoin ko-
tiin. Kotona laitoin pyörän 
seinän viereen, kävelin si-
sälle ja sanoin vaimolle, että 
jos tähän taloon ei saada au-
toa, nämä työhommat pitää 
lopettaa. Vilustuin niin pa-
hoin, että vasta lauantaina 
saunassa heitti palelemas-
ta. Seuraavana kesänä hom-
masin ajokortin ja auton. As-
falttihommissa tehtiin pitkää 
päivää. Työpäivän normipi-
tuus oli yleensä 14-16 tun-
tia ja joskus tehtiin pitem-
piäkin. Jos tienestit olivatkin 
paremmat kuin metsätöissä, 
niin ei ne ilman tulleet. Pe-
ruspalkka ei ollut kummoi-
nen, mutta lisät ja pitkät päi-
vät nostivat ansioita. Vasta 
viimeisinä vuosina töissä ol-
lessa työsuojelupiiri puuttui 
työpäivien pituuteen.

Tyytyväisiä  
puutteesta  
huolimatta
Politiikkaan ja yhdistystoi-
mintoihin Juho ei ole tunte-
nut vetoa, eikä olisi ollut ai-
kaakaan. Hirviporukkaan 
liittyminen jäi samasta syys-
tä. Eläkkeelle jäätyään Juhon 
päätyö on ollut halonteko. 
Polttopuuta on kertynyt va-
rastoihinkin, mutta kunnon 
ylläpitämiseksi metsässä on 
mukava ja hyödyllistä liik-
kua. Talvisin kunto pysyy 
yllä käsipainojen, kuntopyö-
rän ja kahvakuulien avulla.

– Politiikkaa harrastan 
sen verran, että käyn aina 
äänestämässä. Poikosena 
piti aina hiihtää tai kävellä 
jos johonkin meinasi mennä. 
Sain silloin niistä hommis-
ta tarpeekseni enkä ole suk-
sia jalkoihini laittanut. Olen 
onneksi säilynyt hyväkun-
toisena muutoin, mutta jalat 
meinaa oikutella. Minulla on 
oma kuntohuone, jossa käyn 
talvisin jokaisena päivänä jo-
takin touhuamassa. Jotenkin 
tuntuu, että ennen oltiin tyy-
tyväisempiä elämään, vaik-
ka elettiin niukasti ja puu-
tetta oli lähes kaikesta. Nyt 
jokainen voi elää miten halu-
aa ja saa ostaa mitä mieleen 
juolahtaa, mutta silti ollaan 
tyytymättömiä, Juho Niska-
saari huokaisee.

Erkki Riihiaho, 
kuva Paavo Ervasti
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Kurenpoikien kesä sujui loistavasti

Kesän jalkapallokauteen val-
mistautuminen jäi Kuren-
pojilla lyhyeksi koronara-
joitusten takia pitkittyneen 
futsal-kauden takia. Miesten 
edustus aloitti sarjapelit Ne-
losessa ilman ensimmäistä-
kään harjoituskertaa ulkona. 
Ensimmäisten pelien tulok-
set olivatkin sen mukaiset. 
Edellisen kesän pelilliset on-
gelmat näyttivät jatkuvan, 
eivätkä alkukauden reilunu-
meroisetkin tappiot luvan-
neet odottaa paljon parem-
paa tältä kaudelta. 

Joukkue ei edelleen-
kään lannistunut, vaan jat-
koi määrätietoista treenaa-
mista ja nuorten pelaajien 
vastuun kasvattamista läpi 
kauden. Tavoitteena oli pe-
lata vahvaa pallonhallinta-
peliä ja päästä palloa kierrät-
tämällä hyökkäysalueelle. 
Tämä on vaativa pelitapa, 
mutta motivoituneiden pe-
laajien kanssa mahdollista 
toteuttaa. 

Kauden alkuun Kuren-
pojat pelasi seitsemän ot-
telun tappioputken, mutta 
peleissä oli nähtävissä pal-
jon hyvää. Edellisellä kau-
della joukkuetta vaivanneet 
maalintekemisen ongelmat 
olivat myös selätetyt. Yhtä 
ottelua lukuun ottamatta 
Kurenpojat onnistui myös 
ainakin kertaalleen maalin-
teossa näissäkin tappio-ot-
teluissa. 

Heinäkuun lopussa jouk-
kue oli omaksunut pelitavan 
ja tulosta alkoi syntyä. Myös 
maalinteon juhlaan päästiin 
mukaan. Kauden ensimmäi-
nen voitto tuli upealla 8-0 
voitolla kotikentällä. Täs-
tä eteenpäin Kurenpojat ei 

hävinnyt enää yhtään otte-
lua kotona, ja niukat tappi-
ot koettiin vain sarjan kah-
delle kärkipään joukkueelle 
vieraissa. 

Kurenpojat sijoittui sar-
jassa lopulta viidenneksi. 
Maalierokin oli maalin plus-
san puolella. Kurenpoikien 
nuorten pelaajien joukos-
ta tärkeäksi roolipelaajak-
si noussut 16-vuotias Otto 
Niemelä sijoittui sarjan maa-
lintekijätilastossa jaetul-
le neljännelle sijalle kauden 
aikana tehdyillä 12 maalil-
la. Konkaripelaajista Juuso 
Illikainen ja Arttu Nieme-
lä onnistuivat joukkueessa 
seuraavaksi eniten maalin-
teossa. Onnistumisia nähtiin 
laajalla rintamalla. Positiivis-
ta oli sekin, että pelaajia oli 
niin paljon, että useammasta 
pelistä jouduttiin muutamia 
pelaajia jättämään pois, kos-
ka kokoonpanoon sai nimetä 
vain 18 pelaajaa. Kurenpoi-
kien edustuksessa oli kaiken 
kaikkiaan ennätykselliset 30 
pelaajaa.

Juniorijoukkue 
P13 yllätti 
Kurenpoikien P13 juniori-
joukkue oli menneellä kau-
della seuran vanhin junio-
rijoukkue. Tätä vanhemmat 
juniorit ovat ottaneet paik-
kansa miesten joukkueessa. 
P13 joukkueessa pelaajarin-
ki ei ollut kovin suuri, mutta 
riittävä ja tasainen. Muuta-
ma nuorempi pelaaja otet-
tiin mukaan P11 joukkuees-
ta, jotta kausi ei olisi ollut 
liian raskas vähällä pelaaja-
määrällä. 

Junioreilla kauden odo-

tukset olivat myös maltil-
liset nimenomaan pelaaji-
en vähäisen määrän vuoksi. 
Kurenpojat pelasi P13 Kak-
kosta, jossa oli mukana 15 
joukkuetta. Se tiesi peliä ke-
sän aikana 14 viikonloppu-
na. Pelaajien ja heidän van-
hempiensa sitoutuminen 
kauteen oli esimerkillistä. 
Kaiken kaikkiaan 14 otte-
lusta Kurenpojat voitti perä-
ti kahdeksan. Lopulta tappio 
tuli vain viidelle joukkueel-
le, ja nämä kaikki olivat lo-
pulta sarjataulukossa Ku-
renpoikien edellä. Jokaista 
sarjan kärkipään joukkuet-
ta vastaan Kurenpojat pela-
si kuitenkin todella kovia ja 
tasaisia otteluita. Kurenpoi-
kien sijoitus sarjassa oli lo-
pulta kuudes. Kahdeksan 
parasta joukkuetta varmisti 
samalla paikan ensi kesänä 
P14 Kakkosessa, kun kuu-
si heikkoimmin sijoittunutta 
putoaa P14 Kolmoseen.

P13 joukkueessa pelaa-
vat Kurenpojissa sekä tytöt 
että pojat. Kaksi tyttöä osoit-
tikin kauden aikana kuulu-
vansa joukkueen luottope-
laajiin. Toista tytöistä, Alisa 
Koppeloa, jalkapallon pelaa-
minen ja siinä kehittyminen 
houkutti niin, että hän päätti 
hakeutua Rovaniemelle jal-
kapalloakatemian leireille. 
Alisa tulikin valituksia aka-
temiaan ja osallistuu toimin-

taan tulevan talven aikana.

Monipuolista  
toimintaa
Kurenpojilla oli lisäksi sar-
jassa P11 joukkue, jonka ke-
sän kuulumiset luettiin leh-
destä jo pari viikkoa sitten. 
Näiden lisäksi P/T9 jouk-
kue kävi kesäkuussa osal-
listumassa Nappulaliigan 
turnaukseen Muhoksella. 
Joukkue sai sieltä intoa har-
joitteluun, ja ensi kaudelle 
varmasti lähdetään jo pelaa-
maan sarjaan. Myös P/T7 eli 
pallokerho aloitti toimintan-
sa PoPLin tukemana. Tämä 

joukkue ei pelannut vielä 
pelejä, mutta harjoitteli sitä-
kin ahkerammin usean kym-
menen lapsen voimin ke-
sän läpi. Talveksi molemmat 
joukkueet siirtyvät pelaile-
maan sisätiloihin. 

Innostusta jalkapallo- ja 
futsaltoimintaan Pudasjär-
vellä onneksi on vielä hy-
vin. Nuoret pelaajat tuovat 
positiivisen tulevaisuuden 
näkymän toiminnan jatka-
miselle. Hienoa on myös 
seurata aikuisten toimin-
nan laajentuminen. Mies-
ten edustuksen 30 pelaajan 
ryhmän lisäksi jalkapalloa 

ja futsalissa seuran nimis-
sä harrastavat naiset, har-
rastemiehet sekä ikämiehet. 
Puulaakitoiminnalle Kuren-
pojat tarjoaa myös mainion 
mahdollisuuden kutsumalla 
harrastejoukkueita perintei-
seen Heinäturnaukseen Suo-
jalinnalle tuttuun kaksi viik-
koa juhannuksen jälkeen. 
Tänä vuonnakin Suojalinnan 
kenttäalue täyttyi sadoista 
harrastajista ja katsojista, ja 
Heinäturnaus oli yksi kesän 
suurimmista yleisötapahtu-
mista Pudasjärvellä. 

Teija Niemelä

Alisa Koppelo ja Sara Leino pelaavat poikien P13 joukkuees-
sa. Alisa on valittu myös jalkapalloakatemian leireille Rova-
niemelle.

Nuoret pelaajat ovat ottaneet paikkansa miesten edustus-
joukkueessa.

Kurenpoikien Otto Niemelä oli joukkueensa maalikuningas 
12 osumalla. 

Kesän suurtapahtuma Heinäturnaus kokosi Suojalinnalle satoja puulaakijalkapallon ystäviä.

P13 sijoittui sarjassa kuudenneksi.
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

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 kOlArikOrjAAmO

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

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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) ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P leimaus
P Puukauppapalvelut
P tila-arviot
P metsäsuunnittelu
P maanmuokkaukset
P metsäviljely Metsänomistaja, 

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

Lauri Tuomaala 040 935 9560, laurituomaala@outlook.com

P metsäveroilmoitukset
P Ojitus
P nuoren metsän hoito
P kemeratuet
P taimet ja siemenet

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

pohjanrahti@pohjanrahti.comKIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

tuulimyllyntie 2 
(teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa

PALVELUHAKEMISTOSTA 

Arvokkaan suoluonnon suojelu etenee Helmi-ohjelman 
keinoin Suomen suurimmalla Helmi-hankinnalla

Toiseksi suurin suoalue on Pudasjärven Leppisuolta hankittu noin 420 hehtaarin alue. Kuva 
Heikki Leppänen.

Suurin alue hankittiin Mu-
hokselta, josta hankittiin 
noin 836 hehtaarin suurui-
nen suoalue, joka on osa 
valtavaa Muhoksen suoko-
konaisuutta. Hankittu alue 
rajoittuu Räkäsuon Natu-
ra-alueeseen ja se on mai-
semallisesti arvokas keida-
saapasuokokonaisuus, joka 
täydentää merkittävästi ole-
massa olevaa suojelualueko-
konaisuutta.

Toiseksi suurin suoalue 
on Pudasjärven Leppisuolta 
hankittu noin 420 hehtaarin 

alue. Leppisuon arvokkai-
ta luontopiirteitä ovat edus-
tava rantavallisuo, laaja jän-
ne-rimpialue ja edustavat 
keidassuo-osat. Hankitulla 
alueella olevat metsäojituk-
set tullaan ennallistamaan. 
Ojituksen seurauksena syn-
tynyt puusto jää Tornator 
Oyj:n omistukseen ja se myy 
ne ennen ennallistamistöitä.

Lisäksi hankittiin kaksi 
pienempää suoaluetta Pu-
dasjärveltä, jotka kuuluvat 
soidensuojelun täydennys-
ehdotuksessa valtakunnalli-

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tornator oyj ovat 
tehneet sopimukset, joilla valtion omistukseen 

siirtyy luontoarvoiltaan merkittäviä suoalueita noin 
1326 hehtaaria. Kyseessä on Suomen suurin Helmi-

ohjelman maanhankinta toistaiseksi.

sesti arvokkaaksi todettuun 
Sarvisuo-Pirttisuo-Naama-
suon suokokonaisuuteen, 
johon myös edellä mainittu 
Leppisuo rajoittuu.

Helmi-ohjelma on keskei-
nen keino Suomen luonnon 
köyhtymisen pysäyttämises-
sä. Ohjelmassa on 40 toimen-
pidettä eri elinympäristö-
jen ennallistamisen, hoidon 
ja suojelun vauhdittamisek-
si. Ohjelman toimet auttavat 
satoja uhanalaisia lajeja sekä 
suurta osaa maamme uhan-
alaisista luontotyypeistä.

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus
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YRITTÄJÄ 
ilmoitta

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi 
p. 0400 499 745

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

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

Puh. 040 144 6888 

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, 
kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, juurikoskenkatu 4, 84100 Ylivieska.

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

LAKIPALVELUITA

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

[ rakennustyöt ja remontit
[ kattoremontit
[ Piipunpellit ja muut peltityöt 
[ sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet 

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

MAARAKENNUSTA

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

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

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

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

Anon Ase ja tukku

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

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

pankkiisi
Päivittäiset pankkipalvelut 
Turves Tiina 010 257 1915 
Mällinen Emilia 010 257 1901

Rahoituspalvelut 
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

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy
•	HIEKAT
•	SORAT
•	MURSKEET

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

Marko	Puurunen	040	517	6347	
Jukka	Puurunen		0400	223	771	(maa-ainesmyynti)

posti@maarakennuspuurunen.fi

VARAOSIA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

rAkennusPeltityöt, listAt, 
PiiPunPellit, kAttOturVAtuOtteet

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

Pudasjärvellä on järjestet-
ty verkkopelitapahtuma 
PudisLAN vuosina 2002 
– 2012. Tapahtuma on sil-
loin pidetty Rimminkankan 
koululla sekä vanhalla luki-
olla ja se keräsi 20-40 osal-
listujaa. Silloin tapahtuman 
järjestäjänä toimi Vector ry 
sekä Järjestäytyneet verkko-
käyttäjät - JK ry. Tapahtuma 
herätettiin uudelleen hen-
kiin syyslomalla 2019 jolloin 
Suojalinnalle kokoontui vii-
tisenkymmentä innokasta 
pelaajaa. Tunnetusta syys-
tä tapahtumaa ei järjestetty 
2020, mutta nyt heti perään 
uudelleen 29. – 31.10.2021.

PudisLanit järjestetään 
tänäkin vuonna Suojalin-
nalla. Tapahtuma alkaa per-
jantaina 29.10. klo 18:00 ja 
päättyy sunnuntaina 31.10. 

klo 12:00 (huom. talviai-
kaan siirtyminen). Suoja-
linnan saliin tuodaan pöy-
dät ja tuolit, toki jokainen 
voi tuoda oman pelituolin, 
ja rakennetaan nopean valo-
kuituyhteyden päässä oleva 
lähiverkko, joka mahdollis-
taa kovankin pelaamisen tai 
striimaamisen. Kaikki osal-
listujat tuovat omat peliko-
neensa unohtamatta hyviä 
pelikuulokkeita. Järjestäjän 
puolesta luodaan kunnon 
lanitunnelmaa musiikilla 
ja muulla mukavalla ohjel-
malla.

Tapahtumassa voi yö-
pyä paikan päällä, kovim-
mat nukkuvat konepaikal-
laan, mutta makuupussi ja 
retkipatja ovat lanikävijän 
perusvarusteita. Omia eväi-
tä voi tuoda, meillä on käy-

tössä mikro ja jääkaappi, 
toki tapahtuman henkeen 
kuuluu yhteispizzatilauk-
set keskellä yötä. On mah-
dollista käydä myös kotona 
syömässä ja nukkumassa, 
mutta todellinen heavyuse-
ri ei halua hukata sekuntia-
kaan Laneista.

PudisLanit on suljettu ti-
laisuus, johon pääsee mu-
kaan vain varaamalla oman 
konepaikan. Parasta kui-
tenkin on, ettei osallistumi-
nen maksa mitään, kiitos 
talkoolaisten ja yhteistyö-
kumppaneiden. Lanit ovat 
tarkoitettu yläkouluikäisil-
le ja sitä vanhemmille. Ta-
pahtuma on myös päihtee-
tön. Vanhemmat ja kaverit 
ovat tervetulleita tutustu-
maan tapahtumaan lauan-
taina 12:00 – 18:00.  

PudisLAN toipuu korona-koomasta

PudisLanit järjestetään tänäkin vuonna Suojalinnalla. Kuva 
vuoden 2019 tapahtumasta.

Tapahtumaa ovat järjes-
tämässä JK ry yhdessä Aki 
ja Katariina Niemitalon 
kanssa. Tapahtumaa tuke-
vat Pudasjärven kaupunki, 
Kairan Kuitu oy, Vector – 
Suomen verkkopeliyhdistys 
ry ja Pudasjärveläinen-lehti.  

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
kAuttAmme lVi-, sähkö-, kylmä-, 

Peltityöt sekä tArVikkeet
kauttamme mm. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
uponor komposiittijärjestelmällä

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
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PUDASKIRPPIS 
* osta, myy, vuokraa...

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudaskirppiksen kautta, Pudaskirppiksen normaalit kirp-
putorimyynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat 
/ vuokraukset sekä kuvalliset ilmoitykset ovat 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. 
numerosi tai osoitteen. Teksti on toimitettava sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi tai 
paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan 
ilmoittaa yhteystietosi laskutusta varten.

MYYDÄÄN KUN HALUAT PÄÄSTÄ
EROON  TARPEETTOMAKSI  

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA 
PUDASKIRPPIKSELLÄ.

Polttopuurankaa n. 70 m³. P.  
040 515 3130.

Käytettyä kattopeltiä. P. 0400 
171 398.

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).
TanssiT PinTamolla

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

la 16.10. klo 20-24 
TanssiorkesTeri

TULOSSA 6.11. KEKRITANSSIT 
SARI KOIVIKKO & KUUNHOPEA.

kierTo-
TÄHDeT

Pudasjärven Kuuloyhdistyksen
KERHO 

pe 22.10. klo 11.00 srk talolla.
Aivojumppaa, arvontaa, kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Aluevaltuuston tarve 

Katri Virtanen

Tammikuinen hyvinvointialueen vaali on uusi tulokas 
päätöksenteossa ja toiminnan organisoinnissa. Sosiaali- 
ja terveysala sekä palo- ja pelastustoimi siirtyvät kuntien 
hallinnasta hyvinvointialueille. Kuntien lisääntyneet teh-
tävät, taloudellinen kirjo huolehtia palveluista ja väestön 
ikääntyminen pakottavat järjestämään palveluiden hal-
lintoa ja tarjontaa uudelleen.

Hallintoa keskitetään, mutta tavoitteena on saada pa-
rempia palveluja kuntalaisille. Vuoden 2023 alusta Poh-
jois-Pohjanmaan sote- sekä palo- ja pelastustoimen ylintä 
päätösvaltaa käyttää ensi tammikuussa valittava alue-
valtuusto. Oulu isona ja keskeisenä toimijana todennä-
köisesti valtaa pääosan edustajapaikoista. Tämän vuoksi 
meidän pienempien kuntien äänestäjien tuleekin olla ak-
tiivisia, jotta myös aluevaltuustoon saadaan erilaisia nä-
kemyksiä, erilaisista kunnista. On selvää, että palvelutar-
peet ja toiminnan organisointihaasteet ovat esimerkiksi 
Pudasjärvellä erilaiset kuin Oulussa.

Tuleva aluevaltuusto toimii koko Hyvinvointialueen 
hyväksi. Ymmärrys pitkistä etäisyyksistä, väestöraken-
teesta, hyvien jo toimivien käytänteiden ja henkilökunnan 
osaamisen hyödyntämisestä tulee muistaa edustajia va-
littaessa. 

Kokoomuksen piirihallitus on valinnut minut eh-
dokkaaksi aluevaltuustoon. Sosiaali- ja terveysalan 
koulutustani, yrittäjyyttä ja koulutusalan kokemustani 
arvostetaan. Nimensä mukaisesti 
Hyvinvointialue edistää asukkai-
den hyvinvointia ja turvallisuutta. 
Haluan olla osa sitä kokonaisuutta.

ELÄKELIITTO PUDASJÄRVEN 
yHDISTyS Ry:N

pidetään ti 2.11.2021 klo 14.30 
Palvelukeskuksessa, Kauppatie 25.  

Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvit klo 14.00.
Tervetuloa! Hallitus

SyySKOKOUS
TANSSIT  

LAUANTAINA 16.10.2021 klo 21-01 
Siuruan Työväentalo-Kylätalolla 

Siuruantie 2941 

Liput 15 € (käteismaksu)
Tervetuloa! 

Ravintola avoinna

Vuoden 2017 Suomen tanssiorkesterin 
tittelin voittanut 5-miehinen kokoonpano 

SARMAS

THL suosittelee kolmatta rokotetta 
-Niille 12 vuotta täyttäneille, jotka ovat 
 sairautensa tai sen hoidon vuoksi 
 voimakkaasti immuunipuutteisia. 
-Niille naisille ja 30 vuotta täyttäneille miehille,  
 jotka ovat saaneet ensimmäisen ja toisen 
 rokotteensa alle kuuden viikon välillä 
 toisistaan.

Voimakkaasti immuunipuutteisten ryhmään 
voivat kuulua esimerkiksi henkilöt, joilla on 
elinsiirto, kantasolusiirto, vaikea tai keskivai-
kea synnynnäinen immuunipuutos, immu-
nosuppressiivinen syöpähoito, autoimmuu-
nisairauksien hoito immunosuppressiivisilla 
biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä, dia-
lyysi, vaikea krooninen munuaisten vajaa-
toiminta, pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV 
tai lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen 
immunosuppressiivinen tila.

-Hoiva- ja asumispalveluyksiköt sekä koti- 
 hoito huolehtivat asiakkaidensa rokotuksista. 
-Työterveys rokottaa Oulunkaaren työntekijät. 
-Muiden rokotukseen oikeutettujen tulee 
 itse varata aika Pudasjärven rokotus- 
 numerosta 08 5875 5012 ma-pe klo 8-9.

Kolmannet korona- 
rokotukset Pudasjärvellä

oulunkaari.com

PUDASJÄRVEN URHEILIJAT
* jaostotoiminta

HIIHTOJAOSTO
Hiihtokoulut alkoivat tiistai-
na 12.10 Jyrkkäkoskella sau-
vakävelyn merkeissä. Lu-
mien tultua hiihtokoulussa 
aloitetaan hiihdon perusteet 
ja tasapainoharjoitukset, 
edeten tekniikoihin ja kes-
tävyysharjoitteluun. Huomi-
oidaan jokaisen henkilökoh-
taiset taidot ja vaatimukset. 
Hiihtokouluun kuuluu hiih-
toharjoitukset tiistaisin Jyrk-

käkoskella klo 18–19 ja salit-
reenit Hirsikampuksella klo 
18.15–19.45.

Salitreeneissä pela-
taan erilaisia pelejä ja teh-
dään lihaskuntoon, tasa-
painoon ja ketteryyteen 
liittyviä harjoituksia. Hiihto-
kouluun ovat tervetulleita 
kaikki 6–16-vuotiaat! Lisätie-
toa jaoston puheenjohtaja, 
040 559 3356/Janne Majava.

UINTIJAOSTO
PuU:n uintijaosto järjestää 
lokakuun uintikisat Puikka-
rissa su 17.10. klo 17 alkaen. 
Osallistuminen maksutonta 
ja ilmoittautuminen paikan 
päällä.

Kuntourheilujaosto/ 
talviuimarit
Talviuintiharrastajien täy-
den kuun uinti-ilta ke 20.10. 
klo 19-19.30 Pietarilan uinti-
paikalla. Myös uudet uima-
rit tervetuloa. Opastetaan 
kylmän veden uinnin saloi-
hin. Grillimakkara- ja mehu-
tarjoilua. 

Vasemmistoliiton Pudasjärven osaston

 SyySKOKOUS
pidetään 30.10.2021 klo 15.00 kaupungintalolla 

osoitteessa: Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa!

Nuttupiiri aloittaa 
syystapaamiset

Pudasjärven seurakunnan 
Nuttupiiri aloittaa jälleen 
toimintansa lokakuun vii-
meisenä torstaina 28.10. 
Kokoonnumme Talkootu-
valla, joka sijaitsee Ravin-
tola Meritan rakennuksen 
toisessa päässä. 

Lähetykselle ja diakoni-
alle toivotaan nyt sekä ai-
kuisten että lasten sukkien 
ja lapasten neulojia. Seura-
kunnalta saa langat näihin 
töihin. Nutut ovat tieten-
kin edelleen tervetulleita.

Näitä kaikkia voi val-
mistaa myös kotioloissa, 
jos ei jaksa tai halua lähteä 
Nuttupiiriin kerran kuu-
kaudessa.

Kaikki ovat tervetul-
leita neulomaan, virkkaa-
maan tai muuten vaan po-
rinoimaan ja iltakahville. 
Opetusta ja ohjeita myös 
annetaan kutomisen sekä 
virkkaamisen saloihin!!!!

Tupakahvila puoles-
taan kokoontuu joka kes-

Nuttupiirin käsitöitä. 

kiviikko Seurakuntakes-
kuksen rippikoulusalissa. 
Lähetystyön hyväksi siellä 
pääsee pikkurahalla tuore-
pullakahville ja arpajaisiin. 
Nisupussin voi ostaa myös 
kotiin viemisinä kuin myös 
aikuisten ja lasten villasuk-
kia sekä lapasia.

Terttu Salmi
Kuvat Keijo Piirainen ja 

Terttu Salmi

Orvokki Juntunen tuli kahville Tupakahvilaan. Talkoolai-
set Fanni Hemmilä, Pirjo Stenius ja Pirkko Hiltula olivat 
leiponeet tuoretta pullaa myyntiin. Lisäksi oli villasukkia 
ja lapasia. Tuotto menee Lähetyksen hyväksi.

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä jo

KESKIVIIKKONA
www.vkkmedia.fi

*  yhdenvertaiset palvelut 
*  tasa-arvo 
*  itsenäisen elämän mahdollisuus 
*  talouden tasapainottaminen 
*  kiusaamis-, häirintä- ja uhkatilanteiden  

kartoittaminen sekä niihin puuttuminen

Terttu Salmi 
Konetekninen piirtäjä, 
hotellivirkailija, toimittaja
Pudasjärven Invalidit ry.

61

Apua tarvitsevan ihmisen 
asialla sekä paikallisesti että 
valtakunnan tasolla. 

Invalidiliiton liittovaltuustovaalit 
5.-19.11.2021
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Kauden ensimmäiset uintikisat Puikkarissa
Puikkarissa pidettiin kau-
den ensimmäiset uintikisat 
sunnuntaina 26.9 ja niihin 
osallistui yhtensä yhdeksän 
uimaria. Edelliset uintikisat 
pidettiin vajaa vuosi sitten 
29.11.2020. 

Miila Puominen ui kaik-
ki kolme matkaa ja kaikissa 
oman ennätyksensä. 12-vuo-
tiailla pojilla matka pite-
ni edellisvuoden 25 metris-
tä 50 metriin, mutta kaikki 
uivat ensimmäisen uintinsa 
alle minuutin, mikä on ihan 
hyvä suoritus. Kaikilla uin-
tikisoihin osallistuvilla on 
mahdollisuus käydä kerran 
viikossa ilmaiseksi uimas-
sa ja harjoittelemassa Puik-
karissa. 

Lokakuun uintikisat pi-
detään sunnuntaina 17.10. ja 
marraskuun uintikisat sun-
nuntaina 28.11. Mukaan voi-
vat tulla kaikki entiset ja uu-
det uimarit! AS

Tulokset:
Tytöt 5v vapaa 10m 1. Nee-
mi Puominen 20,4. Pojat 7v 
vapaa 15m 1. Luukas Kum-
pula 24,5. P 8v vapaa 25 m 1. 
Eemeli Ylilehto 46,3. T 10v 

vapaa 25m 1. Aada Lohvan-
suu 31,5. T 11v vapaa 25m 1. 
Ellen Kumpula 22,5. 
P 12v vapaa 50m 1. Jere 
Kaukko 37,9, 2. Antton Kum-
pula 44,4, 3. Daniel Lohvan-

suu 55,8. T 13v selkä 50m 1. 
Miila Puominen 51,4. T 13v 
vapaa 50m 1. Miila Puomi-
nen 47,9. T 13v rinta 50v 1. 
Miila Puominen 55,0. 

Jälleen on aika polkaista 
käyntiin jo monena vuon-
na järjestämäni Joululahja-
keräys. 

Keräämäni joulupake-
tit toimitan jälleen Oulun-
kaaren kotihoidolle sekä 
tarvitseville muihin yksi-
köihin. 

Minä kerään vain AI-
KUISTEN PAKETTE-
JA, olen monena vuonna 
saanut myös lasten vil-
lasukkia, nämä pyydän-
kin toimittamaan suoraan 
esimerkiksi seurakunnan 
diakoniatyölle, joka tietää 
niille tarvitsijat. 

Paketteihin olisi hyvä 
saada lämmintä esimer-
kiksi villasukkia sekä 
kahvia ja jouluherkkuja. 
Herkuiksi jotka sopivat 
kaikille olenkin suositellut 
Pihlajanmarjakarkkeja. 

Keräyspisteeksi olen 
jälleen saanut Halla Cafe 
& Cateteringin. Rytingin 

Joululahjakeräys

kyläkauppa on myös kerä-
yspisteenä tänäkin vuon-
na. Suuri kiitos tästä. Kerä-
yskassi toimitetaan sinne 
15.10. jolloin virallisesti 
keräys alkaa. 

Kiitos jo etukäteen kai-
kille osallistujille. Saamme 
jälleen yhdessä jakaa Hy-
vää Joulu mieltä kaikille  

Joululahja keräys toimii 
15.10- 15.12. 2021.

Päivi Pohjanvesi

Olen Terttu Salmi ja toimin 
Pudasjärven Invalidit ry:n 
sihteerinä neljättä toimi-
kautta sekä varapuheen-
johtajan sijaisena olen ol-
lut kuluvan vuoden ajan. 
Edustan myös Pudasjär-
ven kaupungin Vanhus- ja 
vammaisneuvostossa. 

Ammatiltani olen kone-
tekninen piirtäjä, hotellivir-
kailija sekä toimittaja.

Olen ehdokkaana liitto-
valtuustoon Oulu-Kainuun 
vaalipiiristä.

Asun Pudasjärvellä kah-
den kissani kanssa. Per-
heeseeni kuuluu neljä ai-
kuista lasta, kukin omilla 
tahoillaan, sekä kolme las-
tenlasta.

Isäni oli useasti haavoit-
tunut sekä jalka-amputoi-
tu sotainvalidi, joten vam-
maisuus ja erilaisuus ovat 
olleet läsnä syntymästäni 
lähtien. 

Järjestö- ja vapaaeh-
toistöitä eri tahoilla olen 
tehnyt 16-vuotiaasta saak-
ka. Koen tarpeelliseksi olla 
yhteyslinkkinä fyysises-
ti vammaisten ja toiminta-
esteisten henkilöiden sekä 

Invalidiliiton 
liittovaltuustovaalit 

5.–19.11.2021
Invalidiyhdistykset valitsevat edustajiston Invalidiliiton 
liittovaltuustoon marraskuun 5. - 19. päivien välisenä ai-
kana posti- tai sähköisenä äänestyksenä. Vaalit toimite-
taan vaalipiireittäin liiton jäsenyhdistysten varsinaisten 
jäsenten kesken. 

Suomessa on kahdeksan alueellista vaalipiiriä ja yksi 
valtakunnallinen vaalipiiri. Pudasjärvi kuuluu Oulu-Kai-
nuun vaalipiiriin, josta on täytettävissä neljä valtuusto-
paikkaa.

Jäsenistöä muistutetaan käyttämään äänioikeutta 
näissä liittovaaleissa, jotta uuden äärellä eläessämme 
pystymme toimimaan fyysisesti vammaisten henkilöi-
den etujen valvojana kohti tasa-arvoisempaa yhteiskun-
taa.

erilaisten apua ja ohjausta 
antavien järjestöjen välillä.

Tänä päivänä meidän 
kaikkien ongelmana on 
liikkumisen ja tapaamisten 
rajallisuus, maailman laa-
juisen pandemian aiheut-
tama taloudellinen tilanne 
sekä häirintä- ja uhkati-
lanteet. Nämä ovat kohtia, 
joihin tulee kiinnittää huo-
miota sekä paikallis- että 
valtakunnallisella tasolla.

Fyysisesti vammaisen 
henkilön oikeuksien puo-
lustaminen, yhdenvertai-
set palvelut ja niiden saa-
tavuus, itsenäisen elämän 
mahdollisuus ja talouden 
tasapainottaminen ovat 
asioita, joita haluan pai-
nottaa tulevaisuudessa.

Mielenterveys on yksi ihmi-
sen hyvinvoinnin, terveyden 
ja toimintakyvyn perusta, 
joka muuttuu ja muovau-
tuu koko elämän ajan yksi-
löllisen kasvun ja kehityksen 
myötä. Mielenterveys ja tuen 
saaminen mielenterveyden 
ylläpitoon kuuluu jokaiselle; 
sinulle ja minulle.

Mielenterveyttä on vai-
kea kuvata yhdellä tai kah-
della sanalla. Se on positii-
vista ajattelua, hyvää oloa, 
iloa ja naurua. Se on tunnet-
ta yhteenkuuluvuudesta lä-
himmäisten kanssa tai ole-
mista ihan omissa oloissaan. 
Se on tunnetta elämän mer-
kityksellisyydestä ja siitä, 
että sinut ja minut hyväksy-
tään sellaisina kuin olemme. 
Se on myös tunteita ja yksi-
löllisiä kokemuksia surusta 
ja pelosta, jotka liittyvät vah-
vasti elämään ja tulevaisuu-
teen, mutta eivät ole kuole-
maksi.

Mielenterveyden järk-
kymistä, elämän tasapai-

non heilahtelua tai nor-
maalia surua moni yrittää 
hoitaa esimerkiksi päihteil-
lä. Päihteillä voidaan saa-
vuttaa hetkellinen helpotus 
hankalaan oloon ja vaike-
aan elämäntilanteeseen. Ne 
ovat kuitenkin huono valinta 
mielenterveyden ja fyysisen 
hyvinvoinnin hoitoon. Päih-
teiden käyttö riippuvuutena 
aiheuttaa merkittävää hait-
taa ihmisen kaikilla elämän-
alueilla. 

Mielenterveys- ja päihde-
työtä on vahvistettu Oulun-
kaaren kuntayhtymässä tänä 
vuonna. Pudasjärven perhe-
palveluihin perustettiin Mie-
len tuen työntekijän toimi ja 
Utajärvi-Vaalan perhepalve-
luihin Mielen tuen työnteki-
jän ja päihdetyöntekijän toi-
met. 

Oulunkaaren kuntayh-
tymän Iin perhepalveluissa 
on kehitetty sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden yhteistyönä 
Mielen Tuki -toimintamalli. 
MieTu on mielenterveyden 

ja hyvinvoinnin edistämi-
seen suunnattu psykososi-
aalisen tuen palvelu. Palve-
lun tavoitteena on nuoren ja 
hänen perheensä hyvinvoin-
nin vahvistaminen, nuoren 
elämänhallinnan lisääminen, 
osallisuuden ja psyykkisten 
voimavarojen vahvistami-
nen sekä syrjäytymisen eh-
käiseminen. 

Saadun kokemuksen ja 
arvioinnin perusteella toi-
mintamallin on todettu vah-
vistaneen sosiaali- ja terveys-
palveluiden ammattilaisten 
yhteistyötä ja osaamista. 
Työskentelyssä huomioi-
daan nuoren yksilölliset tar-
peet, ja se on voitu toteut-
taa intensiivisesti palveluja 
räätälöiden. Useimmat nuo-
ret ovat olleet sitoutuneita 
työskentelyyn, ja nuorten ti-
lanteiden on arvioitu muut-
tuneen paremmiksi. Nuoret 
ovat esimerkiksi oppineet 
sanoittamaan tunteitaan ja 
tunnistamaan oman käyttäy-
tymisensä merkitystä riitati-

lanteissa. Ristiriidat lähisuh-
teissa ovat vähentyneet. 

Oulunkaarella kehitetty 
toimintamalli on otettu hy-
vin vastaan myös erikoissai-
raanhoidossa sekä valtakun-
nallisesti alan ammattilaisten 
keskuudessa. Malli palkit-
tiin vuonna 2019 Sosiaalialan 
asiantuntijapäivillä Hyvä 
käytäntö -kilpailussa. Palve-
lun avulla on voitu ehkäis-
tä nuoren joutuminen ras-
kaampien ja kalliimpien 
palveluiden piiriin. Tärkein 
hyöty palvelusta on nuorten 
hyvinvoinnin lisääntyminen. 

Oulunkaaren sosiaali- ja 
terveyspalveluiden 
asiantuntijat ovat 

hyvinvointisi tukena!

Piritta Siika-aho 
päihdetyöntekijä, 

Tuire Pirttikoski Mielen 
tuen työntekijä, Tarja 

Kinnunen palveluesimies
Utajärvi-Vaala 

perhepalvelut Oulunkaari

Kolumni Oulunkaarelta

Sote-palvelut ovat mielen hyvinvoinnin tukena

Pudasjärven sos.dem. Työ-
väenyhdistys jalkautui lau-
antaina 2.10. K-Super-
marketin pihalle SDP:n 
valtakunnallisen toiminta-
päivämerkeissä. Päivän ai-
kana SDP:n puoluejohto, mi-
nisterit, kansanedustajat ja 
aktiivit olivat liikkeellä eri 
puolilla Suomea. Päivän tee-
mana oli ”Suomesta maail-
man perhemyönteisin maa”. 
Ihmisiä puhutti myös tam-
mikuun aluevaalit, jonne eh-

dokkaaksi Pudasjärveltä on 
nimetty Tapio Pohjanvesi.

SDP:n perhelinjauksien 
tavoitteena on etsiä ratkaisu-
ja, joilla Suomesta tehdään 
maailman paras maa per-
heille. Keskeistä on se, että 
perheet saavat apua ja tu-
kea kaikissa elämänvaiheis-
sa helposti, nopeasti ja mah-
dollisimman läheltä. HT

SDP:n valtakunnallinen toimintapäivä 
huomioitiin myös Pudasjärvellä

SDP:n toimintapäivän tilaisuudessa K-Supermarketin edus-
talla grillimakkaraa ja mehua olivat tarjoamassa Håkan Blom-
qvist, Tiina Honkanen, Päivi Pohjanvesi ja Ari Pohjanvesi.
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Tuotantotie 1, Pudasjärvi. Timo Ahonen, puh. 040 587 0856.

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Konepäivät 
torstai 21.10.2021  Klo 10-15

Klapin teossa 
HaKKipilKe raven 33,

teHtaan edustaja 
veijo Kontro paiKalla.

lanaus näytöKsessä 
Hese 100-32/36 taKalana, 

teHtaan edustaja 
jaaKKo varila paiKalla.

Klapityö- ja lanaustyönäytös

tr-lingot esittelyssä, 
teHtaan edustaja 

jaaKKo varila 
paiKalla.

giasco turvaKengät 
esittelyssä, teHtaan 
edustaja alf Hillilä 

paiKalla.

teboil polttoöljy-
Kampanja, päivän tarjous! 

teHtaan edustaja 
sami piltonen paiKalla

biofarmin jeppe Koiran ja 
Kissaruoat , 

teHtaan edustaja HeiKKi 
ruonala paiKalla.

lantmännen agron 
poronreHut (ent.raision), 

teHtaan edustaja 
teemu Kivioja paiKalla

teboil 
monitra super 

10W-40 20 l

5900

ja paljon muita 

tarjouKsia päivän 

aiKana. 

tule, näe ja juo 

munKKiKaHvit 

samalla!

fXa
Kuormaliina 

50mm / 9m 2000/4000Kg

995

safety jogger, 
KoKo 40-45

6990

Pipo, hanskat, kengät ja sukat 
samassa paketissa edulliseen 

yhteishintaan!

jeppe 
Koiranruoan 

ostajalle 
nutri plus gel 120 g 

Kaupan päälle! 

PUDASJÄRVI


