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Pudasjärvellä 
laaja palovalvonta-
lentoharjoitus

PUDASjärveläinen
s. 6

Ilmailulukion 
opiskelijoilla
riittää motivaatiota s. 7

Pudasjärven 
luonnonsuojeluyhdistys 
50 vuotta s. 8

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

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

Kelataksin tilausnumero on muuttunut 
1.1.2022 alkaen. Uusi numero on:

(09)512 7298
www.jalonom.fi

Tule arvioituttamaan korusi ilmaiseksi 
ja muuta ne rahaksi. Testaamme myös 

leimaamattoman arvometallin 
ammattitaidolla. 

Maksamme jalometallisi arvon 
HETI KÄTEISENÄ TAI 

TILILLE!

KULTA- JA HOPEAKAUPPA 
SAAPUU ALUEELLESI!

Ostamme kultaa ja hopeaa!

Tule ostamaan kulta- 
ja hopeaharkot 
palveluautosta!

Hopeaharkko alk.30€

S-Market Pudasjärvi
To 19.5. 

Klo 10-17

P. Outila Oy

KIIPEILEVÄ METSURI 
TEKEE 

PIHAPUIDEN 
KAATOJA
Vakuutukset kunnossa.

Paavo Outila

p. 040 913 3655

PALVELEMME: PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fiwww.pudasjarvenapteekki.fi

Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI. Puh. (08) 821 185

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

Ice Power 
-tuotteet

-15%
LIIKKUJAN LIIKKUJAN 
YSTÄVÄYSTÄVÄ

Tarjous on voimassa 
15.6.2022 saakka.

Muista 
Ice Power, ja 
liike jatkuu...

Pudasjärven Sotaveteraanit ry
Eero Ahonen keräysvastaava puh. 040 530 2536

Toivomme keräykseen Toivomme keräykseen 
myönteistä suhtautumista!myönteistä suhtautumista!

PUDASJÄRVELLÄ

VETERAANI-
KERÄYS

pe 20.5. klo 12-18
Keräystuotto käytetään 

sotaveteraanien, -leskien ja puolisoiden 
kotona asumisen tukemiseksi. 

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

149149--..
Ruotsalaisvalmisteinen vaa-Ruotsalaisvalmisteinen vaa-
leanharmaa metallirunkoinen leanharmaa metallirunkoinen 
keinu yksityiskäyttöön pihalle keinu yksityiskäyttöön pihalle 
(EN71). Kaksi normaalia lauta-(EN71). Kaksi normaalia lauta-
keinua sekä ns. kaksoiskeinu keinua sekä ns. kaksoiskeinu 
vastakkaisilla istuimilla. Mak-vastakkaisilla istuimilla. Mak-
simikuorma per istuin 50 kg.simikuorma per istuin 50 kg.

KEINU HÖRBY BRUK CANCAN KEINU HÖRBY BRUK CANCAN 
CLASSIC 4010 HOPEACLASSIC 4010 HOPEA

PUUKIUAS PUUKIUAS 
NARVI NARVI 
BLACK 16BLACK 16

KUIVIKE- KUIVIKE- 
KÄYMÄLÄ KÄYMÄLÄ 
KEKKILÄ KEKKILÄ 
KOMPOSTOIVA KOMPOSTOIVA 
100 L100 L

449449--..359359--..

-maanmuokkaukset
-ojankaivuut
-piennartien kaivuut
-ym. kaivuu ja 
 maanrakennustyöt

METSÄTYÖ KUOPUS OY
93277 Iinattijärvi • 040 7039826, 040 7018145 • metsatyo.kuopus@gmail.com

PUUNKORJUU-
PALVELUT 
nykyaikaisella 
korjuukalustolla

KAIVINKONETYÖT-maanmuokkaukset
-ojankaivuut
-piennartien kaivuut
-ym. kaivuu ja 
 maanrakennustyöt

METSÄTYÖ KUOPUS OY
93277 Iinattijärvi • 040 7039826, 040 7018145 • metsatyo.kuopus@gmail.com

PUUNKORJUU-
PALVELUT 
nykyaikaisella 
korjuukalustolla

KAIVINKONETYÖT

Koneiden siirtopalvelut

-maanmuokkaukset
-ojankaivuut
-piennartien kaivuut
-ym. kaivuu ja 
 maanrakennustyöt

METSÄTYÖ KUOPUS OY
93277 Iinattijärvi • 040 7039826, 040 7018145 • metsatyo.kuopus@gmail.com

PUUNKORJUU-
PALVELUT 
nykyaikaisella 
korjuukalustolla

KAIVINKONETYÖT
-maanmuokkaukset
-ojankaivuut
-piennartien kaivuut
-ym. kaivuu ja 
 maanrakennustyöt

METSÄTYÖ KUOPUS OY
93277 Iinattijärvi • 040 7039826, 040 7018145 • metsatyo.kuopus@gmail.com

PUUNKORJUU-
PALVELUT 
nykyaikaisella 
korjuukalustolla

KAIVINKONETYÖT

NAISTENVAATTEIDEN NAISTENVAATTEIDEN 
POP UP-MYYNTIPÄIVÄTPOP UP-MYYNTIPÄIVÄT 

Pudasjärvellä

pe 20.5. klo 11-16
la 21.5. klo 10-14 
Paikka Kauppatie 3 L 101 

(ent. Siwa), Pudasjärvi
Lämpimästi tervetuloa!

Stretch-housuja kevään väreissä.Stretch-housuja kevään väreissä.
Herkullisia yläosia. Herkullisia yläosia. 

Paljon juhlamekkoja ym. Paljon juhlamekkoja ym. 

ALE-REKKI ALE-REKKI 
ALK ALK 
10 €10 €

MUKANA MYÖS MUKANA MYÖS 
KATRIN POP KATRIN POP 
UP-KAHVILAUP-KAHVILA
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 22.5. kello 10. Toimittaa Vei-
jo Lohiniva, kanttorina Elias Niemelä. Striimaus YouTube-
kanavan kautta.  

Helatorstain torimessu Pudasjärven torilla to 26.5 kello 
10. Toimittaa Timo Liikanen, avustaa Veijo Lohiniva, Marko 
Väyrynen, Helena Koivukangas ja Sirpa Kukkohovi. Kantto-
rina ja kuoronjohtajana Keijo Piirainen. Urkurina Elias Nie-
melä. Messun jälkeen kirkkokahvit ja makkaratarjoilu. Sää-
varaus, sateella seurakuntakodilla.  

Urku auki! - Elias Niemelän urkukonsertti Pudasjärven 
torilla to 26.5. kello 12. Konsertissa kuullaan Viscount –
superuruilla virtuoosisia sovituksia mm. tunnetuista eloku-
vateemoista. Konsertti huipentuu Jean Sibeliuksen Finlan-
diaan. Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu Kirkon 
ulkomaanavulle Ukrainan sodasta kärsivien auttamiseen.  
Säävaraus, sateella konsertti pidetään seurakuntakodilla.  

Yhteisvastuun pihakahvila ke 25.5. kello 13–15 seura-
kuntatalon pihalla kaikenikäisille. Sateen sattuessa sisällä. 
Tarjolla makkaraa, mehua ja kahvia. Vapaaehtoinen maksu 
Yhteisvastuulle. Lisäksi leikkimielisiä ulkokisailuja. 

Yhteisvastuun kirpputori ke 25.5. kello 17–19 seurakun-
tatalon pihalla. Sateen sattuessa sisällä. Kirpputorin lisäksi 
pieni kahvila ja livemusiikkia. Varaa myyntipöytä tai myyn-
tipaikka (5€) sirpa.kukkohovi@evl.fi, 040 752 4387/Sirpa 
tai marko.vayrynen@evl.fi, 0400 866 480/Marko. 

Yhteisvastuun lipaskeräys pe 27.5. keskustan kauppojen 
ja liikenneasemien ovilla. Ilmoittaudu lipaskerääjäksi tun-
nin keräysvuoroon Markolle (marko.vayrynen@evl.fi, 0400 
866 480) 

Raamattupiiri seurakuntakodilla keskiviikkoisin kello 18. 

Eläkeläisten musiikkipiiri ke 18.5. kello 13 seurakunta-
kodilla 

Päiväkerhot ti 24.5. ja torstain ryhmät ke 25.5. kirkossa ja 
kirkkopihassa. (Mikanharjuntie 14, Pudasjärvi) Säänmukai-
nen vaatetus sisälle ja ulos sekä retkieväät. Päiväkerholais-
ten kanssa tutustumme kotikirkkoon ja sen ympäristöön 
sekä harjoittelemme ohjelmaa Perhemessua su 29.5. klo 
11 varten. 

Lapsiparkki pe 20.5. kello 9.30–12 seurakuntakodilla.  
Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin. Lap-
siparkkiin otetaan 10 lasta kerrallaan, joista 4 voi olla vai-
pallisia. Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille P. 040 
868 4730 Tanja / P. 040 586 1217 Sirpa. Laitathan lapsel-
lesi pienen välipalan ja juoman mukaan, vaippaa tarvitse-
valle vaippa ja pyyhe. 

Sarakylän hautausmaan siivoustalkoot ma 23.5. kello 
16. Talkoolaisille tarjolla nuotiomakkarat ja pullakahvit.  

Riekinkankaan hautausmaan siivoustalkoot to 19.5 kel-
lo 12–17 ja ti 24.5 kello 10–18. Talkoolaisille tarjolla nuo-
tiomakkarat ja pullakahvit.  

Riekinkankaan hautausmaan nuorten kesätyöpaikko-
jen arvonta on suoritettu, valituksi tulleet ovat saaneet 
tiedon kirjeitse. 

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

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

Rauhanyhdistykset: Seurat ry:llä su 22.5. kello 16 (Veik-
ko Jurvakainen, Arto Holmi), lauluseurat Sarakylän koulul-
la su 22.5. kello 19 (Iivari Jurmu).  

Haudatut: Ossi Leino 80 v, Sirkka Liisa Raiskio 70 v. 

 

Tekstaripalstalla eräs henki-
lö totesi: ”Olen viime aikoi-
na rukoillut, vaikka en kuulu 
kirkkoon.” Luulen, että ny-
kyisessä poikkeavassa maa-
ilman tilanteessa rukouselä-
mä on yleisesti elpynyt sekä 
yksityisillä ihmisillä että yh-
teisöillä. Moni on liittänyt 
tuttuun iltarukoukseensa 
pyynnön taivaalliselle Isälle 
varjella maatamme ja koko 
maailmaa sodalta, antaa edel-
leen rauhan aikaa ja lopettaa 
ukrainalaisten kärsimysten 
aika. On hyvä muistaa, että 
Jumala johtaa ihmisten ja 
koko kansakuntien vaiheita.

Usein lapsena opittuun 
rukoukseen on tarpeen lisätä 
elämäntilanteeseen liittyviä 
huolia ja ahdinkoja, kiitosta-
kaan unohtamatta. Sairauden 
tai vaaratilanteen yllättäessä 
lapsena opittu rukous voi an-
taa turvaa vielä aikuisenakin. 
Monesti mietimme, osaanko 

rukoilla oikein, että Juma-
la ymmärtää tarpeeni. Daniel 
rukoili ja sanoi: ”Kuule nyt 
palvelijasi rukous ja nöyrä 
pyyntö, Jumalamme” (Dan. 
19:!7-20). Jumala tietää ru-
koilijan tarpeet, jopa hiljaiset 
huokauksetkin. Rukoilija voi 
joutua odottamaan vastausta 
pyyntöön joskus kauan ku-
ten psalmissa 40:2: ”Hartaas-
ti minä odotin Herraa, ja hän 
kumartui minun puoleeni ja 
kuuli huutoni:” Jumalan tah-
to ei aina toteudu ihmisten 
pyynnöissä, koska Hän an-
taa lapsilleen hyvää. Jeesus 
vertasi Jumalaa isään, joka 
ei anna lapselleen käärmet-
tä kalan sijasta eikä munaa 
skorpionin sijasta. Kannattaa 
pyytää hellittämättä, vaikka 
vastausta ei tulisikaan heti. 
Jumala on luvannut kuulla 
rukoukset.

Nykyisen hyvän elintason 
aikana saattaa helposti unoh-

tua Lutherin luettelemat jo-
kapäiväisen elämän tarpeet: 
”ruoka, juoma, vaatteet, ken-
gät, koti, kontu, pelto, karja, 
raha, tavara, hurskas puoli-
so, hurskaat lapset, hurskaat 
palvelijat, hurskas ja uskol-
linen esivalta, hyvä hallitus, 
hyvät ilmat, rauha, terveys, 
hyvät tavat, hyvä maine hy-
vät ystävät, uskolliset naa-
purit ja muu senkaltainen.” 
Kaikista näistä arkielämän 
lahjoista on hyvä kiittää lah-
jojen antajaa, Jumalaa. Kun 
eräältä pieneltä pojalta ky-
syttiin illalla, mistä haluai-
sit tänään kiittää taivaallista 
Isää, hän vastasi: ”kodista, äi-
distä, isästä, voileivästä”. 

Vapahtajamme Jeesus 
opetti Herran rukouksessa 
pyytämään ”tulkoon sinun 
valtakuntasi”. Hän kehotti 
myös etsimään Jumalan val-
takuntaa ja hänen vanhurs-
kasta tahtoaan (Matt. 6:33). 

Sen löydettyään löytäjä saa 
kaiken muunkin tarpeellisen. 
Samassa tutussa rukoukses-
sa pyydetään myös: ”Ja anna 
meille meidän syntimme an-
teeksi.” Jumalan valtakuntan-
sa evankeliumissa on lupaus 
kaikkien syntien anteeksian-
tamuksesta Jeesuksen sovi-
tustyön tähden sitä rukoile-
valle ja sen uskojalle. Tästä 
kiitti psalmilaulaja aikoinaan: 
”Hän nosti minut kalliolle, 
antoi lujan pohjan askelteni 
alle. Herra antoi suuhuni uu-
den virren, kiitoslaulun Ju-
malamme ylistykseksi” (Ps. 
40:3-4).

Herra, vahvista kaikki 
mikä on hyvää. Voita pahan 
valta. 

Arvo  
Niskasaari

Sydämen puhetta Jumalan kanssa

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

Päätoimittaja, ilmoitusmyynti:
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti ja toimitus
Terttu Salmi 0400 499 745
ilmoitukset@vkkmedia.fi

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,75 €/pmm. 
Sisäsivut  1,70 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakkaamme

Martta Sofia
NISKASAARI
o.s. Ojala

s. 17.8.1933 Pudasjärvi
k. 20.4.2022 Pudasjärvi

Järven rantoja laineet huuhtelee
Puut hiljaa kuiskii kuuntelee. 
Ei saavu soutaja venheelleen
Ei lähde vesille onkineen

Lämmöllä muistaen

Sisko ja veljet perheineen

Siunaus toimitettu lähiomaisten läsnäollessa. 
Lämmin kiitos osanotosta. 

Rakkaamme

Ossi
LEINO
s. 10.7.1941
k. 23.4.2022

Kaipauksessa muistaen

Aira
Esa ja Pirjo perheineen
Arto ja Jaana perheineen
Kaarina perheineen
Toivo ja Anneli perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Niin äkkiä päivä sammua voi, 
ei kohtalon kello edeltä soi.
Sydän itkee kaipuuta, ikävää, 
enää muiston helmet kimmeltää.

Rakkaamme on siunattu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta. 

Kurenalan 
kyläyhdistyksellä 
vilkasta toimintaa 

torilla
Kurenalan Kyläyhdistys 
ry piti kevätkokouksen 
kaupungintalolla torstai-
na 28.4. Yhdistyksen pu-
heenjohtaja Kerttu Simu 
avasi kokouksen ja toivot-
ti kaikki osallistujat terve-
tulleiksi. Harrastetaiteilija 
Eero Räisänen esitti aluksi 
oman tekemänsä hienon 
runon. Kokouksen pu-
heenjohtajana toimi Lei-
la Vengasaho ja sihteeri-
nä yhdistyksen sihteeri 
Aini Seppänen. Rahaston-
hoitaja Jouni Piri esitti ko-
kousväelle tilinpäätöksen 
vuodelle 2021 ja sihteeri 
luki vuoden 2021 toimin-
takertomuksen. Yhdistys 
oli kokoontunut seitse-
män kertaa viime vuonna. 

Torin Tietopisteellä toimi 
kesän aikana viikoittain 
eri yhdistyksiä ja se to-
dettiin hyväksi ratkaisuk-
si. Peräkärrykirppiksiä pi-
dettiin neljä kertaa, torilla 
oli myös laulutilaisuuksia 
ja monet yhtyeet esittivät 
elävää musiikkia. Nämä 
tilaisuudet olivat todella 
suosittuja.

Pudasjärven rannan 
uimapaikka on myös tär-
keä huolehdittava kohde 
ja myös suosittu kesäai-
kaan. Osuuspankin tuella 
oli kaksi nuorta siistimäs-
sä uimarantaa ja nuotio-
paikkaa kesäkuussa ja 
muulloin rannan siisteyt-
tä ylläpiti Kurenalan Ky-
läyhdistyksen väki. AS

Viime viikon Pudasjärve-
läisessä oli Keskustan Ku-
renalan väen ruusujen 
jakamisjuttu. Ruusujenja-

kajien kuvassa oli muka-
na myös Raimo Tervonen, 
joka nimi uupui tekstistä.

Toimitus 

Oikaisu/lisäys juttuun
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MONIPUOLISET  
FYSIOTERAPIAPALVELUT  

AMMATTITAIDOLLA

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

CORONARIA KUNTOUTUS- JA  
TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

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

Partiossa oppii uutta

Haluatko retkellä bataattihampurilaiset?
Mette Moilanen kertoi, että 
he valmistivat ensimmäis-
tä kertaa kasvisretkiruokaa 
retkikeittimillä. Partioillan 
ohjelmassa oli bataattiham-
purilaisten valmistaminen. 
Mette oli sitä mieltä, että 
sama menu onnistuisi metsä-
retkelläkin.

- Minä olen ollut partiossa 
noin neljä vuotta. Minä kiin-
nostuin partiosta isosiskoni 
kautta. Koko meidän perhe 
on mukana partiotoiminnas-
sa. No siis, mitä olen oppinut 
partiossa? Ihme kyllä olen 
oppinut tekemään merimies-
solmun, osaan laittaa ruokaa. 
Osaan tehdä kunnon nuoti-
on ja käyttää kirvestä, kertoi 
Mette.

Partiossa ihan pienim-
piä kutsutaan sudenpen-
nuiksi. 10-12-vuotiaita kut-
sutaan seikkailijat, tarpojat 
ovat 12-15-vuotiaita ja samo-
ajat 15-17-vuotiaita. 18-vuo-
den iässä partiolaista aletaan 
kutsumaan vaeltajaksi ja vii-
meisessä vaiheessa aikuisek-
si. Kaikkiin näihin eri ikävai-
heisiin Partioliike on luonnut 
omat kasvatusohjelmansa ja 
taito-ohjelmansa.

- Olen ollut apuohjaaja-
na joskus yläasteikäisenä 
ja ohjannut sudenpentuja. 
15-16-vuotiaina aloin johta-
maan tätä tarpojien ryhmää. 

Syksyllä osa tästä ryhmäs-
tä siirtyy samoajiin. Kesällä 
meistä lähtee Suomen Jam-
boree-leirille Evolle. Sinne 
on tulossa noin 13.000 partio-
laista eri puolilta Suomesta ja 
ulkomailta. Pudasjärveltä lei-
rille lähtee yhdeksän partio-
laista. Itse en valitettavasti 
pääse, kertoi Sofia Harju.

Seurakunta tulee 
partiotyötä
- Partio on osa seurakunnan 
nuorisotyötä. Minulle par-
tiotyö on kirjattu työajaksi. 
Minulle partio on myös har-
rastus. Aika, joka menee par-
tioon ei sovi läheskään mi-
nun työaikaani. Meillä on 

Hamppulammella oma par-
tiomaja. Pudasjärvellä on 
noin 30 partiolaista. Mukana 
on myös aikuisia, se helpot-
taa paljon käytännön partio-
työn pyörittämistä, totesi Tii-
na Inkeroinen.

Vilppu Kumpula kertoi, 
että hän on ollut noin kolme 
vuotta mukana partiotoimin-
nassa. Hän kuuli partiosta 
kaveriltaan. Muutenkin Vilp-
pua kiinnostaa retkeily. Hän 
on isänsä kanssa tehnyt pie-
niä retkiä ja majoittunut au-
tiotuvissa. Retkiä he ovat teh-
neet Lapissa ja Syötteellä.

Vilpun kanssa feta-persik-
ka-pestopastaa seurakunta-
kodin nurmikolla valmisti-
vat Emilia Niskasaari,  Pihla 

Perttu ja Neea Moilanen.
- Ensin keitettiin pastaa, 

sitten kuutioitiin fetajuus-
to palasiksi, sitten persikat 
ja lopuksi laitettiin vihreä-
tä pestaa. Kaikki ainekset se-
koitettiin keskenään. Oli tosi 
hyvää. Suosittelemme. Ret-
kiruokana tämä ei ole hyvä, 
koska monet raaka-aineet 
ovat lasipurkeissa. Periaat-
teessa resepti toimii, mutta 
tätä voisi tehdä vaikka koto-
na. Näitä ei kannata rinkassa 
kantaa. Me harjoitellaan ruo-
kien tekemistä tarpeen mu-
kaan, kertoivat Emilia, Pihla 
ja Neea.

Ape Nieminen ja 
Tiina Pitkänen

Partioillan ohjelmassa oli bataattihampurilaisten valmistamista retkikeittimellä. Vaeltaja So-
fia Harju kuulostelee Miro Niskasaaren, Vilppu Kumpulan, Mette Moilasen ja Elias Ylilehdon 
kokkijuttuja.

Pudasjärven torilla 26.5.2022
Torimessu klo 10.

Messun jälkeen kirkkokahvit ja makkaratarjoilu.

Helatorstain torimessu ja Helatorstain torimessu ja 
Urku auki! -konserttiUrku auki! -konsertti

Urku auki -konsertti klo 12, 
urkutaiteilija Elias Niemelä, 

Viscount -superurut.
Vapaa pääsy, vapaaehtoinen 

ohjelmamaksu KUAlle Ukrainan 
sodasta kärsivien auttamiseksi.

Säävaraus, sateella 
seurakuntakodilla. 

Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min, tommi.niskanen@k-supermarket.fi
Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21PUDASJÄRVI

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

HERKKUTORILTA

Voimassa TO-LA 19.-21.5.

SUOMI 699
KG

TUORE  
SUOMALAINEN  
MUIKKU
Perämeri, Suomi  
Säävaraus

HK

AMERIKAN  
PEKONI
170 g (9,80/kg)

5.-
Yksittäin 1,99 pkt (11,71 kg)

3 PKT

KYPSÄ MAISSI
400 g (4,17/kg)  
Espanja

5.- 3 PKT

Yksittäin 1,85 pkt (4,53/kg)

Ilman Plussa-korttia 4,79 rs (14,09-15,97/kg)

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

10.-

799

Naapurin Maalaiskana

KANAN SISÄFILEET
300-340 g (9,80-11,11/kg) 

Coca-Cola

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

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 19.-22.5. ELLEI TOISIN MAINITA. Tarjoustuotteita rajoitettu määrä

1.-
SUIPPOPAPRIKA
200 g (5,00/kg) Espanja

PKT

-30 %
Plussa-etu

15
-PACK

3
RS

-34-37 %
Plussa-etu

MEILTÄ FRISBEEGOLF MEILTÄ FRISBEEGOLF 
KIEKOT JA KIEKKOSETIT! KIEKOT JA KIEKKOSETIT! 

NÄHDÄÄN NÄHDÄÄN 
KIEKKOKAUPOILLA!KIEKKOKAUPOILLA!

559999
KPL

KESÄN SIISTEIN OSTOSKASSI KESÄN SIISTEIN OSTOSKASSI 
KOMEILEE TÄSSÄ! KOMEILEE TÄSSÄ! 

JUUTTINEN JUUTTINEN 
I I YY PUDASJÄRVI KASSI PUDASJÄRVI KASSI

Valio

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

5.- 2 PKT

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

-16 %
Plussa-etu

ERÄ



4 PUDASjärveläinen Nro 20 •  ke 18.5.2022

0€ VARAA AIKA SILMÄASEMA.FI
ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS SILMÄLASIEN OSTAJALLE

Tarjous on henkilökohtainen ja koskee uusia silmälasi- ja aurinkolasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin eikä 
pakettihinnoiteltuihin tuotteisiin. Yksien lasien ostajalle 40 %:n alennus, kaksien ostajalle molemmat –50 %. Tarjous ei 
koske lääkinnällisiä hoitotuotteita. Tarjous on voimassa 7.8.2022 asti.PUDASJÄRVI TORITIE 1, 020 760 8649

OSTA 1 –40 %saat

saat

OSTA 2 –50 %molemmat
KAIKKI  
LASIT

S I S Ä L T Ä Ä  K E H Y K S E T  J A  L I N S S I T

Soiva Siili 25-vuotisjuhlakier-
tue on Taiteen edistämiskes-
kuksen Pohjois-Pohjanmaan 
ja Kainuun rahaston tuke-
ma kiertue. Duo esitti Hyvän 
Olon Keskuksen Kurkisalissa 
15.5 lauluja koko neljännes-
vuosisataiselta laulutaipa-
leeltaan. Ruuneperin, Mökö-
peikon pesäkolon ja muiden 
Soivan Siili-hittien lisäksi 
konsertissa kuultiin vanho-
ja ja uusia lauluja, joita ei ole 
levytetty. Konsertin yhtey-
dessä oli mahdollisuus aut-
taa Ukrainaa Suomen Punai-
sen Ristin keräyksen kautta. 
Soiva Siili on oululaisten var-
haiskasvattajien Kyösti Sal-
mijärven ja Markus Lampe-
lan vuonna 1995 perustama 
lastenmusiikkiyhtye. Vuo-
desta 2004 Kyösti ja Markus 
ovat olleet päätoimisia las-
tenmuusikoita. Soivan Siilin 
musiikki on Kyöstin ja Mar-
kuksen säveltämää ja pää-
osin myös sanoittamaa las-
tenmusiikkia. Kyösti laulaa ja 
soittaa kitaraa. Markus soit-
taa monenlaisia pillejä, huuli-
harppuja ja laulaa. Soiva Siili 
sai lastenkulttuurin Valtion-
palkinnon 2014.

Lauluja  
tehdään myös  
lasten kanssa
”Sanaverstaasta laulupa-

Soiva Siili otti yleisön Kurkisalissa

25-vuotisjuhlakiertueen ohjelmistossa 
uutta ja vanhaa

jaan” on Soivan Siilin jär-
jestämää työpajatoimintaa 
lapsille. Kyösti ja Markus 
työstävät yhdessä lasten 
kanssa lauluja. He tutkivat 
lasten kanssa sanoja, voisi-
ko niistä rakentua runoja, lo-
ruja tai tarinoita? Sanoituk-
siin etsitään sopivia säveliä. 
Muutamia työpajalauluja on 
päässyt levyllekin kaksikon 
omien laulujen joukkoon. 
Soiva Siili kouluttaa myös 
lasten kanssa työskenteleviä 
aikuisia. Koulutuksessa käy-
dään läpi laulun tekemisen 
ja luovan ryhmätyöskente-
lyn prosessia, jossa hyödyn-
netään ”Sanaverstaasta lau-
lupajaan” -työtapaa. Tärkeä  
osa koulutusta on pedago-
ginen keskustelu ja yhteinen 

musiikillinen kokemus lau-
lun tekemisen äärellä.

- Minä menin aikoinaan 
työllistetyksi päiväkotiin, 
jossa Kyösti oli johtajana. Sit-
ten me siinä arjessa aloimme 
musisoimaan. Kyösti oli jo 
aiemmin tehnyt lauluja.  Se 
oli lauluntekijän ja peliman-
nin kohtaaminen. Meillä ei 
ollut tavoitteena tämä, mut-
ta siinä vain kävi näin! Me 
tosiaan teemme lauluja las-
ten ja aikuisten kanssa, mo-
nia satoja lauluja. Ne ovat 
sen ryhmän siinä hetkessä 
syntyneitä luovuuspurskah-
duksia. Eniten meitä tilataan 
alakouluihin työstämään 
lauluja lasten kanssa, mut-
ta myös päiväkoteihin. Ou-
lun kouluissa on meneillään 
”Harrastamisen aarrearkku” 
-viikot. Konsertoimme koko 
koululle ja kahden luokan 
kanssa tehdään lauluja ”Ka-
veruus kannattaa”-teemasta. 
Me ajatellaan tätä luovuus-
kasvatuksena. Olemme saa-
neet opettaa tätä yliopistolla 
ja ammattikorkeakoulussa. 
Olemme varhaiskasvatta-
jia ja päiväkotina meillä on 
koko maailma. Ensi viikolla 
lähdemme Liettuan Kauna-
siin. Peking on ollut kauim-
mainen keikkapaikkamme, 
Suomi-koulussa ja –yhtei-
sössä. Aika paljon olemme 
kiertäneet Suomi-kouluis-

sa ympäri maailmaa. Pudas-
järvelle tulimme Kuusamon 
ja Taivalkosken kautta. Pa-
rin viikon kuluttua olemme 
Ylivieskassa ja Raahessa ja 
kesäkuussa keikkailemme 
Oulussa, kertoivat Kyösti ja 
Markus.

Soiva Siili inspiroi
ILOinen KettuLiini on ko-
timainen lastenvaatemerk-
ki Oulusta. Susan Ruokolai-
nen aloitti yhteistyön Soivan 
Siilin kanssa reilu kuukausi 
sitten. Hän lanseerasi huh-
tikuun lopussa Helsingissä 
järjestetyillä Lapsimessuilla 
Soivan Siilin lastenlaulujen 

pohjalta suunnitellun lasten-
vaatemalliston.

Kuosin vaatteisiin on 
suunnitellut Annika Nykä-
nen MuttuRallasta. Mallis-
tosta löytyy muun muassa 
bodeja, mekkoja, t-paitoja ja 
housuja.. Mallisto tulee kas-
vamaan yhteistyön mukana 
ja sen päätarkoitus on sopia 
niin tytöille kuin pojillekin.

- Alun perin löysimme 
Soivan Siilin levyt kirjastosta 
ja siitä lähtien olemme hei-
dän musiikkiaan kuunnel-
leet. Kotona ja automatkoil-
la, lähinnä niitä ensimmäisiä 
levyjä. Sanat jäävät hyvin 
mieleen. Lapset kuuntele-

vat ja laulavat niitä mielel-
lään. Niissä on opettavaisia 
tarinoita. Meidän perheessä 
vanhemmatkin lapset ovat 
Soivaa Siiliä kuunnelleet, 
kertoi konsertin jälkeen An-
na-Mari ja Marjut Luokka-
nen.

Soiva Siilin äänitteet: Soi-
va Siili (2001), Pääosassa Soi-
va Siili (2005), Oululaista ihi-
meteltävää (2006) Soivan 
Siilin joulu (2007), Vastaran-
nan Siili (2014), Vastarannan 
Siili kuuluu kaikille (2017) ja 
Ääniharava (2019).

Ape Nieminen

Soiva Siili on oululaisten varhaiskasvattajien Markus Lampe-
lan ja Kyösti Salmijärven vuonna 1995 perustama lastenmu-
siikkiyhtye.

Susan Ruokolainen esitteli upouutta Soiva Siili-mallistoa. 
Kuosin on suunnitellut Annika Nykänen / MuttuRalla.

Soiva Siili otti lapset hyvin mukaan eri laulujen yhteydessä. Oli taputusta, loppuhyppy, liike-
kuvioita ja yhteistä pörinää.

Lastenmusiikkikonsertti veti ihan mukavasti lapsiperheitä Kurkisaliin.
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

TO-TI 19.-24.5. TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 19.-20.5. LAUANTAINA 21.5. MA-TI 23.-24.5. KE 25.5.

TORSTAI-LAUANTAI 19.-21.5. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 23.-25.5.

KENKÄOSASTOLTA119999

224949114949 229999

119999

110000

669595 999595

115959

779595

224949

112929
kgkg

pss

005959

11119595

kg

pktpkt

669595
kgkg

999595

669595669595

119999
kg

kg

kg

kgkg
/100 g

999595

kplkpl

550000

112929

339999
pkt

220000
pkt

223535
prk

pss

pkt

kpl kg

pss
kg

2 kg/tal.2 kg/tal.

pkt

pss

pkt

229999
pkt

12129090
kg

119999
pss

227979
pkt

110000
pkt

44999911119595
kgkg pkt

229999
pktpkt

114949
psspssrasras 117979

kgkg

2 pkt/talous

kgkg

2 pkt

2 kalaa/talous

229999
psspss

37379090

15159090

39395050

raj.eräraj.erä

69690000 61619090

37379090

21219090

47479090

34349090

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

8989000044449090 53539090 22229090

NarviNarvi
KIUASKIVET KIUASKIVET 
n. 20 kgn. 20 kg
5 -10 cm ja 10 -15 cm5 -10 cm ja 10 -15 cm

669999

Tarmo Tarmo 
ENSIAPU-ENSIAPU-
PAKKAUSPAKKAUS

665050

14149090
Cat 5 parinCat 5 parin
PUKUSUKATPUKUSUKAT

10100000
pkt

KottikärrynKottikärryn
UMPIKUMI-UMPIKUMI-
RENGAS RENGAS 
4x64x6

19199090

PUUÖLJYPUUÖLJY
ruskearuskea
0,9 l0,9 l

KOOTTAVAKOOTTAVA
KATISKAKATISKA

19199595

2 pkt/talous

3 kpl

KotivaraKotivara
MEETVURSTIMEETVURSTI

TANKOTANKO
1 kg1 kg

Atria Atria 
PERUNA-,PERUNA-,

PUNAJUURI- PUNAJUURI- taitai
ITALIAN- ITALIAN- 

SALAATTISALAATTI
400 g400 g

AtriaAtria
PEKONIPEKONI

140 g140 g

SATSUMASATSUMA
PeruPeru

SaarioinenSaarioinen
Valmis ruokaValmis ruoka

LASAGNET LASAGNET taitai
PASTATPASTAT

300 g300 g

KotimainenKotimainen
TUORETUORE
KIRJO-KIRJO-
LOHILOHI

MAALAIS-MAALAIS-
LIHA-LIHA-
HYYTELÖHYYTELÖ

VaasanVaasan
pehmeätpehmeät
KAURA-KAURA-
PALATPALAT
9 kpl/540 g9 kpl/540 g

HK HK 
KABANOSSIKABANOSSI
GRILLI-GRILLI-
MAKKARAMAKKARA
360-400 g360-400 g

Vaasan Vaasan 
REVITTY-REVITTY-
LEIPÄLEIPÄ
350 g350 g

AtriaAtria
METSÄS-METSÄS-
TÄJÄN-TÄJÄN-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

Atria Atria 
KAISER-KAISER-
VURSTIVURSTI
palanapalana

Atria JyväbroilerinAtria Jyväbroilerin  
FILEEFILEE
640 g640 g
naturellnaturell

PorsaanPorsaan  
KYLJYKSETKYLJYKSET

HK KariniemenHK Kariniemen  
BROILERINBROILERIN
KOIPIREISIKOIPIREISI
3 kpl/rss, 3 kpl/rss, 
marinoitumarinoitu

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

MarabouMarabou
COOKIECOOKIE
LOOPLOOP
KEKSI KEKSI 174 g174 g

AnnatädinAnnatädin
SUOLA-SUOLA-
KALATKALAT
300 g300 g

SnellmanSnellman
Maatiaispossun Maatiaispossun 
LEHTIPIHVILEHTIPIHVI
2 kpl/240 g2 kpl/240 g

HK HK 
BURGERBURGER
100 g100 g

Tuore naudanTuore naudan  
MAKSAMAKSA
palana tai palana tai 
jauhettunajauhettuna

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

Atria Atria 
OHUKAISETOHUKAISET
400 g400 g

Myllyn Paras Myllyn Paras 
COCKTAIL-COCKTAIL-
RIISI-RIISI-
PIIRAKKAPIIRAKKA
675 g675 g

Old El Paso Old El Paso 
TORTILLATORTILLA
8 kpl/326 g8 kpl/326 g

Valio Valio 
VOI VOI 500 g500 g
normaalisuolainennormaalisuolainen

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

KariniemenKariniemen  
MINUUTTI-MINUUTTI-
PIHVITPIHVIT
290-370 g290-370 g

SuomalainenSuomalainen
JÄÄ-JÄÄ-

SALAATTISALAATTI
pussi 100 gpussi 100 g

FindusFindus
UUNI&UUNI&

GRATIINIGRATIINI
KASVIKSETKASVIKSET

500 g500 g
yrtti ja provenceyrtti ja provence

KorpelaKorpela
AUROORAAUROORA

300 g300 g
sinihomejuustollasinihomejuustolla

SuomalainenSuomalainen
TUORETUORE

KURKKUKURKKU

EldoradoEldorado
vapaan vapaan 
KANAN-KANAN-
MUNAT MUNAT 10 kpl10 kpl

IRTO-IRTO-
KARKITKARKIT

Snadi Snadi 
PILLIMEHUTPILLIMEHUT
10x2 dl10x2 dl 16169090

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

Cross HatchCross Hatch
naisten naisten 
COLLEGE-COLLEGE-
HOUSUTHOUSUT
Koot: S-XLKoot: S-XL

Brandless Brandless 
miesten miesten 
CAPRITCAPRIT
Koot: 48-56Koot: 48-56

Vikla lastenVikla lasten
KUMISAAPASKUMISAAPAS
Koot: 22-34Koot: 22-34

Atria PorsaanAtria Porsaan  
KASSLERKASSLER
n. 1,3 kgn. 1,3 kg
naturellnaturell

Sievi naistenSievi naisten
KUMISAAPASKUMISAAPAS
Koot: 35-42Koot: 35-42
berryberry

KontioKontio
CLASSICCLASSIC
Koot: 34-46Koot: 34-46

AnamorAnamor
naisten naisten 
HOUSUTHOUSUT
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Cross HatchCross Hatch
miesten miesten 
T-PAITAT-PAITA
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

IDodo IDodo 
naisten naisten 
FARKKU-FARKKU-
TAKKITAKKI
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

MarineMarine
miesten miesten 
COLLEGE-COLLEGE-
TAKKITAKKI
Koot: S-5XLKoot: S-5XL

AnonymousAnonymous
naisten naisten 
JUHLAPUSEROJUHLAPUSERO
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

AnonymousAnonymous
naisten naisten 
MEKKOMEKKO
Koot: 38-48Koot: 38-48

Cross HatchCross Hatch
naisten naisten 
PITKÄPITKÄ
T-PAITAT-PAITA
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Pudasjärven lentokentän 
Lentäjän Maja toimi 13.5 
palovalvontalentoharjoi-
tuksen johtokeskuksena.

Pudasjärven Ilmailuker-
ho vastasi käytännön järjes-
telyistä. Oulu-Koillismaan 
Pelastuslaitos koordinoi 
harjoituksen ja Pohjolan 
Lentopelastajat ry huoleh-
ti lentotoiminnasta. Harjoi-
tuspäivään osallistui kuu-
si Pohjolan Lentopelastajiin 
kuuluvaa kerhoa. Harjoi-
tuksessa oli mukana len-
tokoneita Pudasjärveltä, 
Kuusamosta, Kajaanista, 
Raahesta, Ylivieskasta ja 
Oulusta. Pelastuslaitoksen 
henkilökuntaa ja kerhojen 
lentäjiä oli paikan päällä 
noin 25. Harjoituksen joh-
tajana toimi Pudasjärven Il-
mailukerhon puheenjohtaja 
Marko Ojala.  

Miksi  
harjoittelemme?
- Harjoittelemme itse asiassa 
kahta eri toimintaa. Suomen 
lentopelastusseuran toimin-
taan liittyvää etsintätoimin-
taa ja Pohjois-Suomen Alue-
hallintoviraston järjestämää 
palovalvontalentotoimintaa. 

Tämän päivän harjoi-
tus keskittyy enemmän näi-
hin palovalvontalentoihin. 
Me varmistamme, että mei-
dän miehistö, koneet ja ka-

Pudasjärvellä laaja palovalvontalentoharjoitus

lusto ovat siinä kunnossa, 
että voimme tehdä kesän 
valvontalentoja turvallises-
ti. Harjoituksen tarkoitukse-
na on hioa lentäjien ja teh-
tävänjohtajan yhteistyötä. 
Harjoittelemme tehtäväpai-
kalle lentämistä, siellä pai-
kan määrittämistä, metsä-
palon koon määrittämistä ja 
paloauton opastamista pai-
kalle. Samassa tulee harjoi-
teltua tietotekninen kirjo, 
mitä meillä on käytössä ja 
ennen kaikkea radioliiken-
ne pelastuslaitoksen suun-
taan. Lentäjän täytyy pys-
tyä kertomaan ilmasta käsin, 
minkälainen tilanne alhaal-
la on, kertoa millaisesta met-
säpalosta on kyse ja mihin 

suuntaan se liikkuu. Ovatko 
ihmiset tai rakennukset vaa-
rassa. Näitä me treenataan 
joka vuosi, että osaamme 
tehdä perustoimet turvalli-
sesti ja toimia oikein palolai-
toksen ja muiden toimijoi-
den kanssa. Tämä harjoitus 
on nyt poikkeuksellisesti 
Pudasjärvellä. Samalla tämä 
on meille sosiaalinen tapah-
tuma, jossa on mukava tava-
ta toisia lentäjiä yhteisen ai-
heen ääressä, kertoi Ojala.

Valvontalentojen 
tärkeys
- Kun olemme virallisella val-
vontalennolla ja havaitsem-
me metsä- tai suopalon, niin 
lennämme paloalueen pääl-

le, josta tarkistamme paloalu-
een perustiedot. Katsomme, 
minkä kokoisesta ja tyyppi-
sestä tulipalosta on kyse ja 
mitkä ovat koordinaatit. Hä-
täkeskukseen ilmoittaessa sel-
viää nopeasti, onko kyseessä 
uusi palonalku vai aiemmin 
tiedossa ollut tulipalo, johon 
pelastuslaitos on jo hälytetty. 
Mikäli kyseessä on uusi palo, 
hätäkeskus hälyttää lähtötie-
tojen perusteella paikalle al-
kuun riittävän määrän pelas-
tuslaitoksen yksikköjä, joita 
tarvittaessa täydennetään pa-
lon aikana. Lentokoneen tar-
ve palopaikalla ei lopu annet-
tuun hätäkeskusilmoitukseen, 
ensimmäiset yksiköt ovat pai-
kalla todella nopeasti. Tehtä-

Palotarkastaja Marko Kemppainen, palomestari Jyri Jäntti ja 
harjoituksen johtaja Marko Ojala.

Harjoituspäivään osallistui lentokoneita kuudesta eri Pohjolan Lentopelastajat ry:hyn kuulu-
vasta kerhosta.

Lakarin koululla vieraili kaverikoiria
Lakarin koulun iltapäivätoi-
minnassa vieraili 11.5 kave-
rikoiria, jotka oltiin hyvissä 
ajoin suunniteltu osaksi La-
karin aamu-ja iltapäivätoi-
minnan toimintasuunnitel-
maa. 

Minna Niskasaari ja Hen-
na Sarajärvi tulivat paikal-
le koiriensa Unton, Kikan ja 
Epun kanssa. 

Lapset nauttivat valta-
vasti saadessaan rapsutella 
koiria ja jutellessaan koirien 
omistajien kanssa. Koirat oli-
vat koko vierailun ajan rau-
hallisia ja osoittivat kiitolli-
suuttaan antamalla välillä 
pusuja lapsille.

Lakarin koululla toimin-
taa aiotaan pitää säännöl-
lisenä käytäntönä, eläinten 
läsnäolo tekee hyvää niin 
lapsille kuin aikuisillekin. 
Voimme suositella lämpi-
mästi kaikkia tutustumaan 
kaverikoiratoimintaan lä-
hemmin. 

Iltapäivätoiminnassa ole-
vat lapset olivat miettineet 
ennakkoon kysymyksiä mitä 
he haluaisivat tietää vieraili-
joilta:

MINKÄ ROTUISIA JA 
IKÄISIÄ KOIRAT OVAT?: 
Unto, 7v, welsh corgi car-
digan. Kikka, 5v, beagle ja 
Eppu, 10v, bretagne basset. 

ONKO NE TYTTÖJÄ 
VAI POIKIA?: Unto on poi-

vänjohtajan työ lentokoneessa 
muuttuu palomiesten silmik-
si taivaalla. Lentokoneessa on 
sama radiokalusto kuin pelas-
tuslaitoksella maassa, joten 
saamme annettua tietoa suo-
raan oikeille henkilöille. Tilan-
teen pitkittyessä käymme tan-
killa ja otamme mahdollisesti 
mukaan lentosammutuspääl-
likön, joka johtaa sammutus-
toimintaa lentokoneesta kä-
sin. Ilmasta näkee helpommin 
tilanteen kokonaiskuvan. Toi-
sinaan hätäkeskuksen kaut-
ta saadaan tehtävä savusta tai 
epäillystä tulipalosta, yleen-
sä havainto on kaukana met-
sässä tai tiettömien taipalei-
den takana. Lentokoneella on 

helppo käydä tarkistamas-
sa nousevan savun syy. Jos-
kus syynä voi olla salaman sy-
tyttämä metsäpalon alku tai 
retkeilijän huolimaton tulen-
käyttö. Kaikki tarkistukset ei-
vät johda hälytykseen, mut-
ta savun syy löydetään kyllä 
tehokkaasti. Kevät on roskien 
polttamisen aikaa, joten kan-
nattaa seurailla ilmojen kehit-
tymistä. Metsäpalovaroituk-
set astuvat nopeasti helteiden 
tullessa voimaan, silloin tu-
lenteko on kielletty, selvitti 
Ojala.

Ape Nieminen

Unto. Kikka. Eppu.

ka, Kikka ja Eppu ovat tyt-
töjä. 

MITÄ RUOKAA NE 
SYÖ?: Kuivamuonaa ja vä-
lillä jotain muuta hyvää. 

ONKO NIIILLÄ LEM-
PILELUA?: Unto on pallof-
riikki, Kikka tykkää vinkule-
luista, ja Eppu puolestaan ei 
ole niinkääm lelujen perään 
mutta tykkää lapsista yli kai-
ken. 

Kennelliiton kaverikoira-
toiminta on pyyteetöntä va-
paaehtoistoimintaa, jossa 
koiran avulla tuodaan iloa 
ja elämyksiä ihmisille, joilla 
ei ole mahdollisuutta oman 
koiran pitoon. Kaverikoi-
rat ja ohjaajat vierailevat eri 
kohderyhmien, kuten lasten, 
kehitysvammaisten ja van-
husten luona. Vierailukoh-
teita voivat olla esimerkiksi 
vanhusten palvelutalot, eri-
laiset asumisyksiköt koulut 
sekä päiväkodit. Toiminnan 
käynnistämisen taustalla oli-
vat käytännön kokemuk-
set siitä, että pelkällä koiran 
läsnäololla ja kosketuksel-
la on hyviä vaikutuksia. Ka-
verikoirat ovat tavallisia ko-
tikoiria ja niiden omistajat 
vapaaehtoisia maallikkoja. 
Toiminnassa ei siis ole kyse 
ammattimaisesta terapiasta, 
vaan toiminnan tavoitteena 
on ihmisten ilahduttaminen 
ja arjen piristäminen. Ken-

nelliiton kaverikoirat tunnis-
taa työasusta eli oranssista 
kaverikoirahuivista ja koi-
ranomistajan nimikyltistä. 

Koiran tulee olla terve, yli 
2- vuotias ja nauttia vierai-
den ihmisten kohtaamisesta. 
Koiralle on jo kertynyt ko-
kemusta erilaisista ihmisis-
tä, paikoista ja tilanteista. Se 
ei häkelly erikoisista hajuis-
ta, liukkaista lattioista tai yl-
lättävistä liikkeistä ja äänis-
tä. Koiran on itse haluttava 
ottaa kontakti vieraisiin ih-
misiin. Koiran on tultava toi-
meen myös toisten koirien 
kanssa. Omistajan on tun-
nettava koiransa ja sen taus-
ta pennusta saakka. Koiran 
tulee olla peruskoulutettu . 
Kaverikoiratoimintaan mu-
kaan tulevien koirien tulee 
olla Kennelliiton koirarekis-
terissä tai FIX- rekisterissä 
tunnistusmerkittynä. Vierai-
luissa pääroolissa ovat koi-
rat, mutta vierailu on myös 
sosiaalinen tapahtuma. Koi-
rat pidetään kaiken aikaa 
kytkettynä ja niiden ei anne-
ta leikkiä tai seurustella kes-
kenään.

Ohjaajan on oltava täysi- 
ikäinen ja hänellä tulee olla 
vuorovaikutustaitoja ja ky-
kyä toimia ryhmässä. Hä-
nen on myös hallittava koira 
kaikissa tilanteissa ja osatta-
va ennakoida sen käytöstä. 

Koiranohjaaja koulutetaan 
kaverikoirakurssilla ja semi-
naareissa.

Kaverikoiraryhmät etsi-
vät uusia ohjaajia ja koiria 
kaiken aikaa. Uudet koiran-
omistajat pääsevät mukaan 
osallistumalla Kennelliiton 
maksuttomalle kaverikoira-
kursseille. Kurssilla ohjaajat 
saavat tietoa asiakasryhmi-
en kohtaamisesta, vierailu-
kohteissa toimimisesta sekä 
oman koiran ohjaamises-
ta vierailuilla. Kaverikoira-
toiminta on vapaaehtoista 
eikä siitä makseta palkkaa. 
Kaikki kaverikoirat toimivat 
aina alueellisessa toiminta-
ryhmässä osana Kennelliit-
toa. Kaverikoiraohjaajan tu-
lee olla Kennelliiton jäsen ja 
koiran tulee olla tunnistus-
merkitty. Kennelliitolla on 

toimijoilleen tapahtumakoh-
tainen vastuuvakuutus vie-
railukohteissa.

Kaverikoiria voivat kut-
sua vierailuille paikat, jois-
sa lapset, vammaiset tai 
vanhukset kokoontuvat ryh-
mänä. Kaverikoirien käyn-
nit ovat kohteille maksutto-
mia. Kaverikoirat voi kutsua 
kylään ottamalla yhteyt-
tä oman paikkakunnan ka-
verikoiraryhmään tai esittä-
mällä kutsun Kennelliiton 
kautta. Vierailukutsun yh-
teydessä on hyvä kertoa ka-
verikoiraryhmälle vierailu-
kohteesta ja toiveista koirien 
vierailuiden suhteen. Vierai-
lusta voidaan tehdä säännöl-
linen käytäntö, jos asiakkaat 
viihtyvät koirien seurassa. 
Käyntitiheyden maksimira-
ja koiraa kohti on yksi käynti 

viikossa. Yleensä vakiokoh-
teissa käydään 1- 2 kertaa 
kuukaudessa. Kaverikoirat 
voi kutsua käynnille myös 
satunnaisesti tai kertaluon-
toisesti.

Taivalkosken kaveri-
koiratoiminta alkoi syksyl-
lä 2018. Toiminta alueeseen 
kuuluu Pudasjärvi ja Taival-
koski. Mukana olevia ohjaa-
jia koiriensa kanssa on tällä 
hetkellä alueella seitsemän. 

Taivalkosken kaverikoi-
rien yhteyshenkilönä toi-
mii Minna Niskasaari, johon 
voi olla yhteydessä vierailu-
ja suunniteltaessa.

Minnan yhteystiedot löy-
tyvät kennelliiton sivuilta 
nimellä: Taivalkosken kave-
rikoirat. 

Kati Poijula
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Pudasjärven lukion ilmai-
luopetuksen tavoitteena on 
antaa opiskelijoille hyvä 
yleissivistys ja parantaa opis-
kelijoiden jatko-opintokel-
poisuutta eri ilmailualan am-
matteihin. Opintojen aikana 
opiskelijat oppivat lentotoi-
minnassa tarvittavat tiedot 
ja saavat käytännön lupakir-
javaatimusten mukaisen len-
tokoulutuksen. Ilmailuopin-
not toteutetaan yhteistyössä 
Pudasjärven Ilmailukerhon ja 
Suomen urheiluilmailuopis-
ton kanssa. Ilmailulinja alkoi 
Pudasjärvellä 2017.

Koulutus tähtää 
tarkastuslentoon
Oululainen Veikko Rasila 
huolehtii lukiolaisten lento-
koulutuksesta. Teoriaopetus 
tapahtuu pitkälti verkko-op-
pimisympäristöjen kautta ja 
osa teoriaopetuksesta toteute-
taan lähiopetuksena. Käytän-
nön lento-opetus tapahtuu 
Pudasjärven Ilmailukerhon 
koulutuskoneella, Foxbatilla. 

- Opiskelijat hakeutuvat 
ilmailulinjalle yhteishaun 
kautta. He ovat hyvin innos-
tuneita ja motivoituneita. Lu-
kion opiskelujen päälle tulee 
tämä lentokoulutus teorioi-
neen. Kyllä se vaatii aikamoi-
sen määrän sitoutumista, että 
hoitaa kaikki teoriat ja 13:sta 
tenttiä läpi. Jokaiselle tulee 
noin 40 lentoa kolmen vuo-

den aikana. Yksi lento kestää 
reilu 30 minuuttia. Jokaisella 
lentotunnilla on opetussuun-
nitelman mukainen tavoi-
te. Yksi asia kerrallaan ede-
tään ja rakennetaan pohjaa. 
Kolmannen vuoden syksyl-
lä opiskelijalla on mahdol-
lisuus saada ultrakevytlen-
täjän lupakirja. Lupakirjan 
omaava lentäjä voi harrastaa 
lentämistä itsenäisesti omal-
la tai kerhon koneella. Viik-
ko sitten oli tarkastuslento 
kolmelle opiskelijalle. Tar-
kastuslennon toteuttaminen 
edellyttää, että opiskelija on 
suorittanut hyväksytysti teo-
ria- ja lentokoulutuksen. Tar-
kastuslentäjä tekee lennosta 
yhteenvedon ja päättää voi-
daanko lupakirja opiskelijal-
le antaa, kertoi Rasila.

- Tarkistuslennolla kiin-
nitetään huomiota kädentai-
toihin ja teoriaosaamiseen. 
Tarkistuslento kestää noin 
tunnin, jonka aikana suori-
tetaan reittilento-osuus ja lä-
pilaskuja tarpeellinen mää-
rä. Tärkeintä on saada tehtyä 
kaikki harjoitteet, esimerkik-
si ylösveto ja keskeytetty len-
toon lähtö. Opiskelija tekee 
kaiken itse ja tarkastaja val-
voo, että ne ovat hyväksytty-
jä suorituksia. Kädentaidoilla 
tarkoitetaan koneen tarkasta-
mista, tankkaamista, ohjaa-
mista ja käsittelyä. Teoriakoe 
on enemmän jutustelua len-
tämiseen liittyvistä asioista. 

Koska monet tähtäävät am-
mattilentäjiksi, niin olen  pu-
hunut ammattilentämisen 
tuomista asioista eli minkä-
laista elämää heidän pitäisi 
viettää, jos aikovat ammat-
tilentäjäksi, kertoi Pudasjär-
ven Ilmailukerhon jäsen Olli 
Sukanen.

Ilmailulinjan  
opiskelijat  
innoissaan
Tatu Kortelainen on kotoisin 
Vantaalta. Hän kokee lento-
koulutuksen mukavana lisä-
nä lukio-opintoihin. Hyväl-
lä säällä on kiva lentää ja siitä 
oppii koko ajan lisää. Tatul-
la ei ole aikaisempaa koke-
musta lentämisestä. Tähän-
astisen lento-opetuksen hän 
on saanut lukion ilmailulin-
jalla. Idea tulla opiskelemaan 
Pudasjärvelle lähti siitä, että 
tuntui mukavalta ajatukselta 
päästä lentämään. 

- Tulin Vantaalta tänne 

suorittamaan lukiota ja lentä-
mään! Kevään aikana olem-
me jonkun verran päässeet 
lentämään, toki viime syksy-
näkin. Minulla on nyt yksi-
toista tuntia lentokokemusta. 
Ihan hauskaa täällä on ollut. 
Onhan se erilaista, jos vertaa 
isompaan kaupunkiin, mut-
ta ihan hyvin olen täällä viih-
tynyt. Ilmailualalle on tarkoi-
tus pyrkiä lukio jälkeen, haen 
heti Ilmavoimiin, kertoi Ebbe 
Westerberg.

Pudasjärveläinen Juho Jaa-
kola kertoi ilmailulinjalle ha-
keutumisen syyksi sen, että 
olisi siistiä päästä lentämään 
ja katselemaan maisemia, mil-
tä ne näyttävät lintuperspek-
tiivistä. Aluksi lentäminen 
tuntui jännittävän, mutta ko-
kemuksen kertyessä fiilikset 
ovat parantuneet. Juho aikoo 
hakea armeijaan lentäjäksi. 

Opiskelupäivät ovat lento-
opetuksen myötä vähän pi-
tempiä, mutta hän sanoi sen 
olevan kannattavaa. 

- Minua on aina kiinnosta-
nut lentäminen. Toivottavasti 
pääsen tulevaisuudessa lentä-
jäksi. Tarkoituksena on hakea 
Ilmavoimiin. Jos en pääse sin-
ne, niin kuitenkin jonnekin 
lentohommiin. 

Mukavinta lentämises-
sä on se, kun matkalennos-
sa pääsee katselemaan mai-
semia. Vielä toistaiseksi 
laskeudumme Veikon avus-
tuksella, mutta sitäkin tulem-
me harjoittelemaan. Sanoi-
sin ilmailualaan miettiville 
nuorille, että kannattaa tulla 
opiskelemaan. Itseäni ei ole 
kaduttanut hetkeäkään, että 
tulin, vaikka en aluksi tunte-
nut täältä ketään. Suosittelen, 
kertoi fiiliksistään Onni Torn-

Ilmailulukion opiskelijoilla 
riittää motivaatiota  

Veikko Rasila sai ensimmäiset lentokokemuksensa Pudasjär-
ven lentokentällä vuonna 1975, silloin ei ollut kiitoradalla 
asfalttia. Rasila kehuu opiskelijoiden motivaatiota ja innos-
tuneisuutta. 

Kiia, Onni ja Juho ovat onnekkaita, kun ovat tulleet valituksi lukion ilmailulinjalle.

Kiia Tapio tankkaamassa Pudasjärven Ilmailukerhon 100.000 euron arvoista koulutuskonet-
ta ennen lähtöä.

Vantaalaiset Tatu ja Ebbe ovat hyvin viihtyneet pohjoisessa. Koulutuskone jolla pojat lentä-
vät on valmistettu Ukrainassa.

berg Kuusamosta.
Kiia Tapio Oulusta ker-

toi, että hän tällä hetkellä ai-
nut tyttö, joka opiskelee luki-
on ilmailualan ykkösluokalla. 
Hän oli opinto-ohjaajan keho-
tuksesta alkanut tutkimaan il-
mailualaa ja kiinnostui.

Kiiasta opiskelu on ollut 
kiinnostavaa eikä häntä ole 
kaduttanut tulla Pudasjärven 
lukioon. Hän kertoi, että il-
mailualan opinnoista saa hy-
vät jatkomahdollisuudet. Hän 
haluaa lähettää terveisiä ty-
töille: ”Kannattaa rohkeasti 
hakea: Tyttöjä hakee yleensä 
vähemmän ilmailupuolelle, 
mutta heillä on ihan samat 
mahdollisuudet kuin pojilla-
kin. Englannin kielen taitoa 
ja hyvä näkö täytyy tulevalla 
lentäjällä olla.” 

Ape Nieminen
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Kirjaston palveluvastaava Tarja Hytönen kuuntelee hauskoja tarinoita menneiltä vuosilta va-
rapuheenjohtaja Eila Puuruselta ja puheenjohtaja Pirkko-Liisa Luhdalta. 

Pudasjärven luonnonsuoje-
luyhdistyksen puheenjoh-
taja Pirkko-Liisa Luhta ja 
varapuheenjohtaja Eila Puu-
runen luovuttivat 11.5 ”Sa-
massa veneessä”-kirjan kir-
jastopalveluiden käyttöön. 
Kirjaston puolelta kirjan 
vastaanotti palveluvastaa-
va Tarja Hytönen. Hän sa-
noi, että kirja tullaan sijoitta-
maan ”Kotiseutuosastoon”. 

- Meistä kirjasto on kes-
tävän kehityksen mukainen 
laitos, jossa ihmiset voivat 
lainata ja katsella kirjoja. Sik-
si me halusimme lahjoittaa 
tämän kirjan tänne, jossa on 
paljon kuvia ja vähän teks-
tiä. Kirjaa on helppo selailla 
ja katsella värikkäitä kuvia. 
”Samassa veneessä” viittaa 
luonnonsuojeluun, missä ih-
misten pitäisi suojella luon-
toa. Ihmis- ja eläinkunta elää 
siinä mielessä samassa ve-
neessä, kertoi Luhta.

”Samassa veneessä”-kir-
ja kertoo Pudasjärven luon-
nonsuojeluyhdistyksen 
50-vuotisesta toiminnas-

Samassa veneessä-kuvahistoriikin julkistaminen

Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys 50 vuotta
ta. Suomessa luonnonsuo-
jeluaate laajeni 1970-luvun 
alussa harvojen harrastuk-
sesta yleiseen tietoisuuteen. 
Pudasjärvelle luonnonsuo-
jeluyhdistys perustettiin jo 
vuonna 1971. Yhdistyksen 
tarkoituksena on edistää 
luonnon- ja ympäristönsuo-
jelua sekä kulttuuriperin-
nön vaalimista toiminta-alu-
eellaan, johon vuodesta 2016 
lähtien kuuluu myös Tai-
valkoski. Yhdistys on koon-
nut ja arkistoinut materiaalia 
vuosikymmenten takaises-
ta toiminnastaan. ”Samassa 
veneessä”-kirjaan he valit-
sivat valokuvia ja lehtileik-
keitä viimeisen 20 vuoden 
ajalta. Kirja on albumityyp-
pinen, jossa kerrotaan yh-
distyksen päätapahtumista 
ja mukana olleista ihmisistä. 

Syksyksi on  
tulossa Iijoen  
suojelusta  
näyttely
Pudasjärven luonnonsuoje-

luyhdistyksen toiminta on 
ollut merkittävää kulunei-
den vuosikymmenien ai-
kana ja arkistoon on kerty-
nyt paljon materiaalia muun 
muassa Iijoen suojelusta. 
Luonnonsuojeluyhdistyk-
sellä on ollut iso rooli Iijoen 
ympäristön ja joen suojelus-
sa. Syksyllä on tulossa Iijo-
en suojelusta näyttely kir-
jastoon. 

- Meillä on arkistois-
sa paljon lehtimateriaali Ii-
joen suojelusta. Siitä syntyi 
ajatus, että nämä pitää saa-
da näkösälle. Siellä on niin 
raflaavia juttuja, joissa on 
hurjaa kerrontaa ja tapahtu-
makäänteitä. Saijassa pidet-
tyyn 50-vuotisjuhlaan teim-
me lehtijutuista ensiversion 
näyttelystä ja se osoittautui 
toimivaksi. Syksyn näytte-
lystä tulee viimeistellym-
pi ja kierrätämme sitä myös 
muualla, kertoi Puurunen.

 Yhdistyksen toiminnasta 
kertovat aiemmin julkaistut 
kirjat ”Iijokisoutu 15 vuot-
ta” (1998), ”Kuvamuistoja 

Iijokisoudun 25-vuotistaipa-
leelta” (2007) ja ”Iijokisouta-
jien laulukirjanen” (2013).

”Samassa veneessä”-kir-
jaa voi tiedustella Pirkko-
Liisa Luhdalta, 0400 293 023.

Ape Nieminen

Brittiläisillä seikkailulentäjillä 
välilasku Pudasjärvelle

Oli toukokuun kolmastois-
ta päivä ja perjantai. Onnek-
si sää oli poutainen ja aurin-
koinen, kun englantilaiset 
kaverukset tekivät remont-
tia lentokoneensa alla. Oulun 
Ilmailukerholaiset Olli Su-
kanen ja Kari Aaltonen aut-
toivat kollegoitansa Pudas-
järven lentokentällä. Kari toi 

autostaan työkaluja lisää re-
montin ajaksi. Brittilentäjät 
saivat korjattua vian. 

 – No, sen vähän, mitä 
pystyin auttamaan. On heil-
lä hyvät työkalut mukanaan. 
Varaosia kävimme kylältä 
hakemassa. Lämmönvaihti-
messa oli pieni repeämä, joka 
aiheutti värinä-äänen. Se ei 

ole lentämisen kannalta edes 
vaarallista, mutta lämmitys-
laitteen toiminnan kannal-
ta se on tärkeää, selvitti Su-
kanen.

- Halusimme lähteä seik-
kailemaan. Minä, Luke 
Christophides olen ohjaaja ja 
Graham Naismith on lentäjä. 
Halusimme lentää kotikul-
mia kauemmaksi ja aloimme 
kuusi kuukautta sitten suun-
nitella tätä matkaa. Ajatus oli 
lentää Ukrainan kautta Venä-
jälle, Moskovaan. Kun sota 
alkoi, jouduimme muutta-
maan suunnitelmaamme. 
Aloimme kerätä rahaa Uk-
rainan auttamiseen Punai-
sen Ristin kautta. Lensimme 
ensin Englannista Ranskaan, 
sitten Italiaan, Kroatiaan, 
Montenegroon, Albaniaan, 
Kreikkaan, Turkkiin ja siel-
tä pohjoiseen Bulgariaan, Ro-
maniaan, Unkariin ja Slovak-
kian kautta Puolaan. Baltian 
kautta lensimme Suomeen 
ja nyt olemme Pudasjärvellä. 
Olemme ensimmäistä kertaa 
Suomessa ja on tosi hienoa 
olla täällä. Soitimme edeltä-
päin ja varmistimme, että kii-
torata on auki. Ehkä meidän 
olisi pitänyt tulla vähän myö-
hemmin, mutta olimme on-
nekkaita. Meillä oli konees-
sa pieni ongelma, joka nyt 
on korjattu ja pääsemme jat-
kamaan matkaa kohti Sodan-
kylää. Meidän matkamme on 
nimeltään 35º-70º. Lennäm-
me 35:n ja 70:nen leveysas-
teiden välillä. Norjan Alta on 
70:llä leveysasteella ja Kree-

ta 35:llä. 
Seikkailijoitten www.30-

70.co.uk-sivujen kautta voi 
antaa lahjoituksen Englan-
nin Punaisen Ristin kautta 
Ukrainan sodasta kärsineil-
le tai auttaa nuoria, joilla on 
mielenterveysongelmia. Mie-
het lentävät pitkän matkan-
sa mikrokevyellä Skyranger 
Nynjalla, joka on valmistet-
tu Ukrainassa. Heidän alku-
peräinen suunnitelmansa oli 
lentää 32 maahan 35:ssa päi-
vässä leveysasteiden 35-70 
välillä. Miehet tapasivat len-
tonäytöksessä Itä-Sussexissa 
vuonna 2020 ja tekivät Luken 
aloitteesta 2021 viikon pitui-
sen lentoretken Pohjois-Wa-
lesiin. Paluumatkalla Bristo-
lin kanavan yllä Luke sanoi: 

”Meidän pitää tehdä pitem-
pi matka.” Tällä lentomatkal-
laan he lentävät 7500 mailia 

ja käyvät 25 maassa.

Ape Nieminen

Miehet olivat kirjoittaneet lähtönsä jälkeen Twitteriin: ”Täällä Pudasjärvellä ihmiset ovat ys-
tävällisiä ja avuliaita.”

Mielenkiintoinen lentoreitti. Varsinaista seikkailua.

Tämä ultralight eli kevytrakenteinen lentokone vie vähän yli 
toistakymmentä litraa bensaa tunnissa.
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Pudasjärveläinen kolmi-
miehinen ilofolkkia esittä-
vä Vauhko Varsa konsertoi 
11.5 Hyvän Olon Pirtin Kur-
kisalissa. Konsertin ohjel-
misto koostui pitkälti Mar-
ko Väyrysen sanoittamista ja 
säveltämistä lauluista. Basis-
ti Markku Kemppainen lau-
loi esitti yhden oman kappa-
leensa. Yhtyeen jäsenet ovat 
pidättäytyneet esittämäs-
tä lontoonkielistä musiikkia. 
Kaikki kappaleet olivat siis 
pudasjärvistä tuotantoa suo-
men kielellä. Vauhko Var-
sa suhtautuu musiikin esit-
tämiseen kunnianhimoisesti 
ja se kuuluikin illan konser-
tissa. Rumpukompit meni-
vät Sampo Laakkoselta ai-
van nappiin. Rytmitajua ja 
soittamisen herkkyyttä näyt-
tää rumpalilla olevan. Mar-
kon kitaran soitto lisättynä 
huuliharpulla oli nautinnol-
lista kuultavaa. Markun tai-
tavat bassokuviot ja –soolot 
täydensivät musiikillista an-
tia. Markon sanoittamat lau-
lut kertoivat elämästä sen eri 
vivahteissaan. Juha Nyman 
hoiti visuaalisen tekniikan 
niin, että koko musiikillisen 
ilottelun ajan heijastui Mar-
kon ottamia luontokuvia val-
kokankaalle. 

- Pidin kuulemastani. Oli 
sellaista rehellistä, juurevaa, 
vähän sellaista Suomi-kant-
ri meininkiä, olematta liikaa 
jenkkikantria. Minä tykkäsin, 

Vauhko Varsan ilofolkkia Pirtissä

kommentoi Veijo Lohiniva.
- Oli tosi hyvä! Porukan 

hyvä yhteishenki ja soun-
di säväyttivät ja muuten-
kin hyvä meininki. Tämä oli 
meille ensimmäinen kerta, 
kun olimme Vauhko Varsan 
konsertissa, sanoivat Vesa ja 
Jami Ruokangas konsertin 
jälkeen.

- Vauhko Varsan esiinty-
minen oli rentoa ja kuulijalle 
ystävällistä. Sanat ovat kos-
kettavia ja musiikki kaikille 
sopivaa ”folkpoppia”. Musii-

kin miksaus oli onnistunutta, 
kenenkään ei tarvinnut käyt-
tää korvatulppia. Maksuton 
konsertti oli onnistunut, oli-
si luullut, että sali olisi ol-
lut täynnä, kommentoi Katri 
Virtanen.

Rumpalin ja  
basistin  
kommentit keikan 
jälkeen
- Oli oikein rento keikka ja 
mukavasti yleisöä. Oli hyvä 

Vauhko Varsa on soittanut yhdessä pari vuotta ja se kuului sekä näkyi esiintymisessä.

Vauhko Varsa: Marko Väyrynen, Sampo Laakkonen ja Markku 
Kemppainen.

Enempikin olisi väkeä mahtunut Kurkisaliin, mutta siitäkin 
huolimatta Vauhko Varsan jäsenet iloitsivat, kun saivat esiin-
tyä oikealle yleisölle.

soittaa tässä uudessa salis-
sa. Kiva, kun Birgit Tolonen 
ja Juha Nyman olivat meillä 
apuna, että saimme sellaisen 
hyvän kokonaisuuden tästä. 
Oikein tyytyväinen olen, ker-
toi rumpali Laakkonen. 

Basisti Kemppaisen mie-
lestä keikka oli ihan kiva kai-
ken kaikkiaan. Oli kiva pääs-
tä pitkästä aikaa soittamaan 
yleisön eteen, eikä tarvit-
se nyhjätä treenikämpällä. 
Nämä biisit on tehty yleisöl-
le soitettaviksi, silloinhan ne 
ovat parhaimmillaan. 

Ape Nieminen

MENOPELIT KESÄÄN

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PUDAS-KONE OY

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

Pudasjärvi, Sähkötie 3, p. (08) 822 415, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi

Avoinna 
ma-pe 
9-17KORJAAMME JA HUOLLAMME 

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

PUDAS-KONEEN 
PIENKONEKORJAAMO

JOPO 1 V.JOPO 1 V.
●  värit musta ja valkea●  värit musta ja valkea

379€

SCORPION 26” 7 VSCORPION 26” 7 V
●  Vaihteisto: napavaihteis-●  Vaihteisto: napavaihteis-

to Shimano Nexus 7to Shimano Nexus 7
● Jalkajarrut ja edessä ● Jalkajarrut ja edessä 

hydraulinen levyjarruhydraulinen levyjarru

639€

SCORPION 24” 7 V.SCORPION 24” 7 V.
●  Vaihteisto: napavaihteisto ●  Vaihteisto: napavaihteisto 

Shimano Nexus 7Shimano Nexus 7
● Jalkajarrut ja edessä ● Jalkajarrut ja edessä 

hydraulinen levyjarruhydraulinen levyjarru

599€

SCORPION 20” 3 V. SCORPION 20” 3 V. 
● Vaihteisto: napavaihteisto ● Vaihteisto: napavaihteisto 

Shimano Nexus 3Shimano Nexus 3

469€

ELLA 24” 3 VELLA 24” 3 V
●  Vaihteisto: napavaihteisto ●  Vaihteisto: napavaihteisto 

Shimano Nexus 3Shimano Nexus 3

499€

T3 28” 3 V.T3 28” 3 V.
●  Vaihteisto: napavaihteisto ●  Vaihteisto: napavaihteisto 

Shimano Nexus 3Shimano Nexus 3

579€

ILONA 28” 7 V.ILONA 28” 7 V.
●  Vaihteisto: napavaihteisto ●  Vaihteisto: napavaihteisto 

Shimano Nexus 7Shimano Nexus 7
● Etukori ja hameverkko● Etukori ja hameverkko

649€

SENATOR 26” 3 V.SENATOR 26” 3 V.
●  Vaihteisto: napavaihteisto ●  Vaihteisto: napavaihteisto 

Shimano Nexus 3Shimano Nexus 3
● Jalannostokorkeus vain ● Jalannostokorkeus vain 

15 cm15 cm

749€

XS29.2  29” 18 V.XS29.2  29” 18 V.
●  Rungon korkeus 18”●  Rungon korkeus 18”
● Joustohaarukka lukituk-● Joustohaarukka lukituk-

sellasella
● Hydrauliset levyjarrut● Hydrauliset levyjarrut

719€

RAJOITETTU ERÄ



10 PUDASjärveläinen Nro 20 •  ke 18.5.2022

Pudasjärven Osuuspankki 
järjesti metsänomistajille il-
maisen asiakastilaisuuden 
”Metsien tuhkalannoitus” 
Hyvän Olon Keskuksen 
Kurkisalissa 9.5. Tilaisuu-
dessa puhuivat Tero Pitkä-
mäki, Antti Ruuskanen ja 
Mika Pitkämäki Pitkämäki 
& Ruuskanen Forest Oy:sta. 
Pudasjärven Osuuspankis-
ta Susanna Salojärvi ja Jonne 
Ivola kertoivat metsänomis-
tajille pankin rahoitus- ja si-
joitusmalleista. Osuuspan-
kin toiminnanjohtaja Pertti 
Purola toivotti metsänomis-
tajat tervetulleeksi asiakasti-
laisuuteen.

Entiset huippu-urheilijat 
Pitkämäki ja Ruuskanen ker-
toivat rentoon tyyliin, kuin-
ka tuhkalannoitus parantaa 
maaperän ja puuston ravin-
netasapainoa. Lannoitus li-
sää puuston kasvua keski-
määrin kolme kuutiometriä 
hehtaarilla vuodessa. Lan-
noitteena käytetään lämpö-
voimaloista saatavaa puu-
tuhkaa, jossa on sopivassa 
suhteessa kaikkia puun kas-
vuun tarvitsemia ravinteita. 
Tuhkalannoituksesta hyö-
tyvät eniten ojitetut suo-
metsät. Tuhka lisää tuottoa 
myös kangasmetsissä hak-
kuun jälkeen, metsitetyillä 
turvepelloilla ja turvetuotan-
nosta vapautuneilla alueil-

Mestarillista metsänhoitoa
Pitkämäki & Ruuskanen Forest Oy

la. Lannoituksen vaikutus 
maaperässä on vähintään 25 
vuotta. He vakuuttivat, että 
tuhkalannoituksen avulla 
metsän arvo on kasvanut 25 
vuoden aikana 4800 euroon 
hehtaarilta. Tuhkalannoitus 
helikopterilla maksaa 500 
euroa hehtaaria kohden. In-
vestoinnin vuosituottopro-
sentiksi tulee 9.5 prosenttia 
ja Kemera-tuen kanssa 11.05 
prosenttia. Tuhkalannoitus 
on ilmastoteko, koska kasva-
va puusto sitoo ilmasta hii-
lidioksidia. Mika Pitkämäki 
kertoi, miten tuhkalannoitus 
hoidetaan helikopterilla käy-
tännössä. Pitkämäki & Ruus-
kanen Forest Oy on kartoit-
tanut Suomessa toimivat 
lämpövoimalat, josta he os-
tavat puutuhkaa. Elintarvi-
keturvallisuusvirasto Evira 
myöntää tuhkaerälle hyväk-
synnän, jonka jälkeen tuhka 
kuljetetaan lannoitettavalle 
metsäalueelle. Helikopterilla 
tuhkaa levitetään kolme-nel-
jä tonnia hehtaarille. Lannoi-
tuksen hehtaarihinnaksi tu-
lee noin 500 euroa. 

Idea yhteiseen 
yritykseen
Maatilan poikana Ant-
ti Ruuskanen on aina ollut 
kiinnostunut metsästä. Ak-
tiiviuransa aikana hän usein 
latautui kilpailuihin teke-

mällä metsätöitä palstoil-
laan. Metsätöiden helpotta-
miseksi hän hankki itselleen 
oman metsäkoneen. Hän 
ajatteli, että voisi kilpauran 
jälkeen ryhtyä täysipäiväi-
seksi metsäkoneyrittäjäk-
si. Tero Pitkämäki luki Hel-
singin Sanomista Ruuskasen 
haastattelun ja hämmästyi 
Antin hankkimasta Ponssen 
metsäkoneesta. Itsekin met-
sänomistajana ja metsäalasta 
kiinnostuneena Tero sai aja-
tuksen, että voisiko entisil-
lä keihäsmiehillä olla yhtei-
nen tulevaisuus yrittäjyyden 
merkeissä. Niinpä Pitkämä-
ki & Ruuskanen Forest Oy 
perustettiin loppuvuodes-
ta 2021.

Yrityksessä ovat muka-
na Antin veli Olli-Pekka, jol-
la on pitkäaikainen kokemus 
metsäkoneen kuljettajana. 
Teron veli Mika hoitaa he-
likoptereilla toteutettavat 
metsien lannoitukset ympä-
ri Suomea.

Pudasjärven 
Osuuspankin  
tarjoamat palvelut 
metsänomistajille
Pudasjärven Osuuspankista 
Susanna Salojärvi kertoi ra-
hoitusmalleista metsätilan 
hankintaan tai tuhkalannoi-
tukseen. Pienimuotoisiin tar-
peisiin on mahdollista saada 

vakuudetonta Täsmäluot-
toa tai vakuudellista pank-
kilainaa, jossa luoton myön-
täminen perustuu asiakkaan 
maksukykyyn ja -vakuuk-
siin. Salojärvi muistutti, että 
metsävarallisuutta voi käyt-
tää esimerkiksi auto- ja asun-
tolainojen lisävakuutena.

Jonne Ivola kertoi, kuinka 
Osuuspankin Metsänomis-
taja erikoissijoitusrahasto on 
Suomen viidenneksi suurin 
metsänomistaja. Se tarjoaa 
kustannustehokasta ja am-
mattimaista metsänhoitoa 
vaivattomassa muodossa. 
Metsärahasto jakaa vuosit-
tain vähintään 75 prosent-
tia rahaston nettotulokses-
ta omistajilleen. Vuotuinen 
tuotto-odotus kulujen jäl-
keen on 3.5 prosenttia. Pu-
dasjärvellä rahaston omis-
tuksessa on metsää 3436 
hehtaaria. Ivola kertoi, että 
metsävahingoista lähes 80 
prosenttia on myrskyn aihe-
uttamia, mutta myös hyön-
teistuhojen osuus kasvaa ta-
saisesti. Osuuspankin kautta 
on mahdollista saada eritäin 
laaja tai suppea metsävakuu-
tus tai pelkkä metsäpalova-
kuutus. Lopuksi Ivola muis-
tutti, että metsänomistajan 
lakipalveluiden kautta asia-
kas voi varmistaa metsätilan 
myynnin edunvalvontaval-
takirjan avulla ja määrittää 

edunvalvojan käyttämään 
rahan metsänomistajan hoi-
tomaksuihin. 

Keskusteluja 
ennen ja jälkeen 
asiakastilaisuuden
Kahvipöytäkeskusteluissa 
kuulijoilla oli mahdollisuus 
tarkemmin kysellä Pitkämä-
ki & Ruuskanen Forest Oy:n 
edustajilta tuhkalannoituk-
seen liittyviä asioita. Paikalla 
oli ilahduttavasti yli kolme-
kymmentä asiasta kiinnostu-
nutta kuulijaa.

- Me halusimme järjestää 
metsänomistajille suunna-
tun asiakastilaisuuden. Vii-
me kesän myrskytuhoissa 
metsää kaatui suunniteltua 
aikaisemmin. Tuhkalannoi-
tus on yksi ratkaisu siihen, 
miten metsä saataisiin kas-
vamaan entistä tehokkaam-
min. Tänä päivänä, kun hae-
taan sijoitetulle pääomalle 
tuottoa, niin on hyvä miettiä, 
miten omaan metsään voi-
si sijoittaa. Tuhkalannoitus 
on hyvä vaihtoehto, kertoi 
toimitusjohtaja Pertti Purola 
Pudasjärven Osuuspankista.

- Minusta oli huikeeta, 
että näin paljon tuli metsän-
omistajia paikalle.  45 mi-
nuuttiin saimme mahtu-
maan paljon asiaa. Tilaisuus 
pyrittiin pitämään yksinker-

taisena. Me halusimme ker-
toa, että tällaista palvelua 
on saatavilla. Tämä oli mei-
dän yrityksemme ensimmäi-
nen startti tämäntyyppisille 
asiakastilaisuuksille. Luvas-
sa on useampia tilaisuuksia. 
Tuhkalannoitus ei mene kos-
kaan hukkaan. Se lisää met-
sän arvoa vuosi vuodelta. 
Esimerkiksi metsätilaa myy-
täessä tuhkalannoituksen in-
vestoinnin pystyy ulosmit-
taamaan heti, sanoi Mika 
Pitkämäki.

- Tulevaisuuden tavoit-
teena meillä on pärjätä ja 
kasvaa pikkuhiljaa isom-
maksi. Aika vauhdilla tämä 
on lähtenyt liikkeelle. Ehkä 
olemme tällä hetkellä 70 
metrin heittäjiä tässä yrityk-
sessä. Tavoitteena on nos-
taa taso 90 metriin! Hieno, 
että saatiin tämä tilaisuus to-
teutettua yhteistyössä Pu-
dasjärven Osuuspankin 
kanssa. Toivomme, että met-
sänomistajat ottavat meihin 
yhteyttä. Haluamme toteut-
taa heille tuhkalannoituk-
sen, että he saavat tuottoa 
ja kasvua omalle metsälle. 
Niin, tämä on varmaan sel-
lainen asia, jota täytyy pro-
sessoida, kertoivat iloiset 
veijarit, Pitkämäki ja Ruus-
kanen.

Ape Nieminen

Pudasjärven Osuuspankki järjesti asiakastilaisuuden yhteistyössä Pitkämäki & Ruuskanen Forest Oy:n kanssa.

Pudasjärvi sai kunnian olla ensimmäinen paikkakunta, josta 
Tero Pitkämäki, Mika Pitkämäki ja Antti Ruuskanen aloittivat 
asiakastilaisuudet Suomessa!

Antti Tihinen nimettiin 
kansanedustajaehdokkaaksi  

Pohjois-Pohjanmaan Va-
semmisto aloitti valmis-
tautumisensa ensi vuoden 
eduskuntavaaleihin Iis-
sä lauantaina 14.5. pidetyn 
kevätpiirikokouksen yhte-
ydessä. Piirijärjestö asetti 
kahdeksan ensimmäistä eh-
dokasta vaaleihin. Pudas-
järveltä ehdokkaaksi nimet-
tiin Antti Tihinen. 

Muiksi ehdokkaiksi ni-
mettiin Oulusta Jessi Jo-
kelainen, Taija Jyrkäs, Olli 
Kohonen ja Juha-Matti 
Mustonen, Katja Hänninen 
Raahe, Jouni Jussinniemi 
Pyhäjärvi ja Pasi Niiranen 
Ylivieska.  

Eduskuntavaalien var-
sinainen vaalipäivä on 
2.4.2023 ja vaalipiirien kan-

sanedustajapaikkamäärät 
vahvistetaan tämän vuoden 
lokakuun lopussa. Vuoden 
2019 vaaleissa Oulun vaali-
piiristä valittiin 18 kansan-
edustajaa ja ehdokaslistoil-
le sai asettaa maksimissaan 
saman määrän ehdokkaita. 
Tulevissa vaaleissa Pohjois-
Pohjanmaalta asetetaan 15 
ja Kainuusta kolme ehdo-

kasta. Pohjois-Pohjanmaan 
alueen loput ehdokkaat ni-
metään myöhemmin piiri-
hallituksen toimesta. HT 

Antti Tihinen on 
kansanedustaja-

ehdokkaana tulevissa 
eduskuntavaaleissa.
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 Suomen suurin liikkuva vaatekauppa

Korpisen kyläillassa oli koolla yhdistystoimijoita ja kylän asukkaita.

Pudasjärven Kehitys Oy:n ja 
Kohota -hankkeen kyläkier-
ros ehti 21.4. Korpisen ky-
lätalolle. Upean kevätsään 
saattelemana saimme lämpi-
män vastaanoton Korpisen 
kylän väen toimesta. Kool-
le oli kutsuttu yhdistystoi-
mijoita ja asukkaita, joiden 
kanssa on juteltu aikaisem-
pinakin vuosina. Nyt uusi-
na aiheina oli mm. ruoanlait-
toon liittyvä reseptikilpailu 
sekä kylä omien nimikko-
tuotteiden etsintä. Korpi-
sen kylän tuotteille voi han-
ke Arctic Food Lab –leimalla 
varustettuja pusseja esimer-
kiksi Pudasjärven markki-
noille myytäväksi.

Korpisen kylän ylpeys on 
Kupson Kutsun retkeilypol-
ku, joka vuoden 2021 myrs-
kyssä koki hieman tuho-
ja kaatuneiden puiden alla. 
Raivaustyö on tuottanut uu-
denlaiset näkymät polulle, 
mutta käveltävässä kunnos-
sa se on ollut jo talvella. Ret-
keilyreitin varrelta löytyy 
sellainen harvinaisuus, kun 
sauna. Siellä voi kyläläisten 
hankkimia puita poltella ja 
saunoa ihan rauhassa. Kor-
pisen kyläyhdistyksellä olisi 
nyt hieno tilaisuus tuotteis-
taa saunaretkeilystä maan-
kuulu matkailutuote. Myös 
UKK-polku kulkee Korpisen 
kylällä. 

Palvelusuunnittelija Si-
nikka Mosorin kertoi kylä-
läisille tarjolla olevista lii-
kuntamahdollisuuksista 
eli Sampo Laakkosen vetä-
mästä hankkeesta +75 ikäi-
sille. Samoin on tulossa pe-
rinnereseptikilpailu, jonne 
kerätään kesän aikana ilmoi-
tettuja reseptejä syksyllä jul-
kaistavaan kirjaseen.

Kyläsuunnitelmien poh-
jaksi on tulossa yhteinen 
malli, johon kaikki kylät voi-
vat täyttää useammalle vuo-
delle eteenpäin toiminta-
suunnitelmia, jolloin kylällä 
on itselläänkin näkymiä tu-
leville vuosille. Sinikka lä-
hettää kyläsuunnitelman 
mallipohjan kaikille kylille.

Kyläyhdistykselle 
uudet nettisivut
Korpisen kylälle on tulossa 
uudet nettisivut entisten ti-

Korpisella on toimintaa ja 
tapahtumia sekä nähtävää!

lalle, jotta yhdistykset, yri-
tykset ja tapahtumat saatai-
siin paremmin esille. Siinä 
työssä kannattaa olla yhte-
ydessä KOHOTA-hankkeen 
toimijoihin, Leo Siiraan ja 
Auvo Turpeiseen. Myös 
kaupungin nettisivut on 
uudistettu ja kylät tulevat 
nyt entistä paremmin esil-
le, myös tapahtumien osalta. 
Kyläyhdistyksillä on mak-
suton mahdollisuus ilmoi-
tella omista tapahtumista 
kaupungin tapahtumakalen-
terin kautta. Myös palaut-
teen antaminen on kaupun-
gin nettisivuilla mahdollista 
esimerkiksi tiestön kunnos-
ta tai muista asioista, joihin 
kaupunki voisi vaikuttaa tai 
jotka ovat kaupungin vas-
tuulla. Jopa katuvalojen rik-
koontumisesta on ilmoitettu 
ja asia korjattiin lähipäivien 
aikana.

Korpisen järven rannalle 
kaivattaisiin yleistä veneen-
laskupaikkaa ja laituri sekä 
mahdollisesti myös uima-
ranta. Kylältä löytyy myös 
muinainen kuparikaivos, 
jonka malmia on omien sep-
pien toimesta jalostettu.

Iijoen Lumo –hanke on 
käynnistymässä Iin Micro-
polksen toimesta ja Lauri 
Rantala on siinä ollut puu-
hamiehenä. Pudasjärvi on 
keskeisenä paikkana Iijoen 
hankkeessa mukana.

Tervanpoltto- ja 
uittohistoriaa  
etsitään
Matkailun yrityskehittäjä 
Jukka Koutaniemi kertoi Ou-
lu2026-kulttuuripääkaupun-
kihankkeesta, jonka kautta 

Säkkilän tilan metsässä luonnehtivat lehtomaisuus, rehevät 
puronotkelmat ja tihkupinnat ja suonlaitojen sekä purojuot-
tien ympäristön luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset 
korvet.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus on maanomistaja 
Timo Kujalan hakemukses-
ta perustanut Syötteen kan-
sallispuiston viereen kaksi-
palstaisen noin 212 hehtaarin 
suuruisen Säkkilän yksityi-
sen luonnonsuojelualueen. 
Perustettu luonnonsuoje-
lualue rajoittuu kansallis-
puistoon noin 2,6 kilometrin 
matkalla. Suojelualue sijait-
see Taivalkoskella Loukusan 
kylän eteläpuolella Kortejär-
ven ja Kortejärven välissä.

Alueen metsät vaihtele-
vat yli 150-vuotiaista luon-
nontilaisista metsistä nuo-
riin kasvatusmetsiin. Metsiä 
ei ole hakattu muutamaan 
vuosikymmeneen, ja puus-
to on kehittynyt luontai-
sesti sekametsiksi, joissa on 
paikon erittäin runsaasti 
haapoja. Erityisesti nuorissa 
puustoissa on runsaasti haa-
paa, jotka muodostavat pai-
koin suuria haapavaltaisia 
metsiköitä. Vanhojen metsi-
en keskellä on yksittäisiä yli 
200-vuotiaita mäntyjä.

Tilan metsät ovat länteen 
laskevia rinnemetsiä, joi-

Syötteen kansallispuiston viereen 
laaja yksityinen luonnonsuojelualue

ta luonnehtivat lehtomaisuus, 
rehevät puronotkelmat ja tih-
kupinnat ja suonlaitojen sekä 
purojuottien ympäristön luon-
nontilaiset ja luonnontilaisen 
kaltaiset korvet. Alueelta on 
löydetty harvinaista lajistoa 
mm. nukkamunuaisjäkälää, 
aarninappua, palosuomujäkä-
lää ja raidankeuhkojäkälää.

Suojelualueen perustami-
sen mahdollisti Pohjois-Suo-

men metsien suojeluun saatu 
erillisrahoitus, jonka ansi-
osta Pohjois-Pohjanmaalla 
on syksyn 2020 jälkeen joko 
hankittu valtiolle tai perus-
tettu yksityisiä luonnonsuo-
jelualueita noin 2200 heh-
taarin alueelle. Sopimuksia 
maanomistajien vapaaeh-
toisten tarjousten perusteella 
on tehty 125 kappaletta.

STT Info

Urku auki! – Elias Niemelä 
konsertoi torilla helatorstaina

Viimeisetkin katupölyt 
puhdistuvat, kun urkutai-
teilija Elias Niemelä kon-
sertoi superuruillaan Pu-
dasjärven seurakunnan 
torimessun jälkeen he-
latorstaina 26.5. kello 
12. Konsertissa kuullaan 
uruille tehtyjä virtuoosisia 
sovituksia mm. tunnetuis-
ta elokuvateemoista. Kon-
sertti huipentuu Jean Sibe-
liuksen Finlandiaan.

Elias Niemelä (s.1987) 
on oululainen urkutaiteili-
ja. Hän on opiskellut urku-
jensoittoa Oulun seudun 
ammattikorkeakoulussa 
kirkkomusiikin sekä solis-

tisen muusikkolinjan kou-
lutusohjelmissa. Niemelä 
on työskennellyt kanttori-
na mm. viransijaisena Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnas-
sa sekä kanttorin virassa Ke-
min seurakunnassa.

Niemelä esiintyy aktiivi-
sesti soolourkurina sekä ur-
kurina yhdessä erilaisten 
kokoonpanojen kanssa eri 
puolilla Suomea. Tavalli-
simmin esitettävä musiikki 
koostuu ranskalaisromantti-
sesta virtuoosisesta urkumu-
siikista sekä uruille tehdyis-
tä sovituksista, jotka ovat 
alun perin sävelletty muille 
instrumenteille tai kokoon-

panoille. Päätyönään Nie-
melä toimii musiikkialan 
yrittäjänä Oulun seudulla.

Seurakunta tiedotus 

Urkutaiteilija Elias Nieme-
lä konsertoi superuruillaan 
torilla helatorstaina 26.5.

Tapahtumia Korpisen kylätalolla on koronasta huolimatta jär-
jestetty lähes 30 vuosittain.

etsitään eri kyliltä tervanpolt-
to- ja uittohistoriaa. Näytel-
miä on Korpisella ollut ennen 
ja tanssejakin aikaisempina 
vuosikymmeninä.

Vesistökunnostusinfo on 
tulossa 11.5. ProAgrialta asi-
antuntijoita sekä Lauri Ran-
tala (Iijoen Lumo).

Jukka kertoi yksityisteille 
tulevista ohjeistuksista ja ti-
laisuuksista, kunhan Taival-
koskelle ja Pudasjärvelle kaa-
vailtu hanke pääsee alkuun. 
Routamap Oy tulee infor-
moimaan asiasta enemmän. 
Kyläillassa jaettiin myös yk-
sityistiekunnille esitteitä, jo-
ten tietoa on tarjolla.

Kyselyyn  
vastaamisella  
vaikuttamaan 
Sinikka kertoi myös kau-
pungin kyselystä, joka on 
juuri nyt meneillään. Siinä 
kysellään asumisen politii-
kan teemalla kylien toivei-
ta ja tarpeita tuleville vuo-
sille. Kyselyä jaetaan kaikille 
kylille ja nyt on todellinen 
paikka vaikuttaa kaupungin 
suunnitelmiin.

Tapahtumia Korpisen ky-
lätalolla on koronasta huo-
limatta järjestetty lähes 30 
vuosittain eli kylä on aktii-
vinen kaikin puolin. Kylän 
nuorille heitettiin ideaksi ke-
säkahvilan pitämistä, jolloin 
nuoret pääsisivät pienellä 
vaivalla mukaan kyläyhdis-
tyksen toimintaan sekä mök-
kiläisille ja muille kulkijoille 
olisi palveluita tarjolla.

Suuret kiitokset Korpisel-
le vieraanvaraisuudestanne 
– kyläkierroksen väen puo-
lesta Sinikka ja Jukka
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Seurakunnan tilikauden tulos ylijäämäinen
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuusto hyväksyi 
maanantaina 9.5. kokouk-
sessaan viime vuoden tilin-
päätöksen ja myönsi tilivel-
vollisille vastuuvapauden. 
Tilikauden 2021 tuloksen yli-
jäämä 102 174 euroa hyväk-
syttiin siirrettäväksi taseen 
yli-/alijäämätilille. Samoin 
hyväksyttiin hautainhoito-
rahaston ylijäämä 672 euroa 
siirrettäväksi taseen yli-/ali-
jäämätilille. 

Seurakunnan talouspääl-
likkönä 1.5. alkaen irtisanou-
tuneen Timo Niskasen esit-
telemästä tilinpäätöksestä 
ilmeni, että kirkollisverotu-
loja saatiin 1,22 miljoonaa eu-
roa, joka ylitti talousarvion 
noin 70 000 eurolla. Verotulo-
jen täydennysavustus 118 000 
euroa ja valtion korvaus 154 
000 miljoonaa euroa toteu-
tui talousarvion mukaises-
ti. Toimintatuotot olivat 255 
000 euroa, jotka ovat noin 12 
000 euroa arvioitua suurem-
mat. Toimintatuottoihin si-
sältyivät myös arvioitua suu-
remmat metsämyyntitulot 99 
000 euroa. Koronapandemi-
an takia kustannuksia säätyi 
merkittävästi, kun toiminta 
oli osin keskeytyksissä. Täs-
tä syystä henkilökustannuk-
set 664 000 euroa alittivat 86 
000 euroa sekä tarvike- ja pal-
veluostot alittivat noin 54 000 
euroa talousarvion määrära-
han. Toimintakulut olivat yh-
teensä 1,374 miljoonaa euroa.

Investointeja ei juurikaan 
ollut kertomusvuonna. Kir-
kon äänentoistotyö valmis-
tui vasta vuoden 2022 tam-
mikuulla, joten vuodelle 2021 
varattua määrärahaa 25 000 
euroa käytettiin vain noin 
1200 euroa. 

Seurakunnan rahava-
rat olivat vuoden vaihtees-
sa noin 1,7 miljoonaa euroa. 
Rahoitusomaisuuden kas-
vuun vaikutti erityisesti met-
sänmyyntitulot sekä koronan 

takia aiheutunut toiminta-
kulujen ja henkilöstökulu-
jen säästöt. Seurakunnan ta-
loudellista asemaa Niskanen 
luonnehti hyväksi. Seura-
kunnan tulevaisuuden talou-
den kehitykseen ja talouden 
tasapainoon vaikuttavat mer-
kittävästi, miten verotulot ke-
hittyvät ja miten kustannuk-
set toteutuvat. Tällä hetkellä 
inflaatio on noussut yli viiden 
prosentin. Inflaatioon tulee 
vaikuttamaan merkittävästi 
maailman rauhan järkkymi-
nen. Jos verotulot eivät mer-
kittävästi laske vuoden 2021 
tasosta, niin seurakunnan ta-
lous pysyy tasapainossa, eikä 
uusia sopeuttamistoimia tar-
vita. Seurakunnalla ei ole vel-
kaa.

Tilintarkastusyhteisönä 
on toiminut BDO Audiator 
Oy, jossa vastuullisena tilin-
tarkastajana toimi Hilka Oja-
la JHT. 

Kirkkoon  
kuuluminen  
korkeaa
Kirkkoherra Timo Liika-
sen pitämässä toimintaker-
tomuksen yleiskatsauksesta 
kävi ilmi, että läsnä oleva vä-
estö laski vuoden 2021 aikana 
6657 henkeen. Kirkkoon kuu-
luminen on edelleen Pudas-
järvellä keskimääräistä kor-
keampaa niin koko kirkon 
kuin Oulun hiippakunnan 
vertailuseurakunnissa. Vuo-
denvaihteessa kirkkoonkuu-
lumisaste oli 86,40 prosenttia 
kaupungin väkiluvusta. 

Seurakunnan jäsenmää-
rä on vähentynyt vuosien 
2018-2021 aikana 400 hengel-
lä. Seurakuntaan muutti 213 
henkeä, poismuutto oli 229. 
Muuttoliikkeen miinus oli 
edellisvuotta pienempi.

Kirkosta eronneita oli toi-
mintavuoden aikana 51, kirk-
koon liittyneitä 11. Vuoden 
aikana kastettiin 53 lasta, 

kuolleita oli 122. Kastettujen 
määrä oli noussut edellisestä 
vuodesta kymmenellä. 

Viestintä ja  
striimaaminen 
vahvana
Seurakunnan toiminnassa 
suunniteltiin normaalia vuot-
ta – käytännössä tulikin suu-
rimmaksi osaksi koronarajoi-
tusvuosi. Kevätkaudella oli 
tiukat rajoitukset, sulku. Ju-
malanpalvelukset toteutet-
tiin ilman läsnäolevaa seu-
rakuntaa, muutoin rajoittaen 
osallistujamäärää. Tällä oli 
luonnollisesti vaikutusta kä-
vijämääriin. Osa tilaisuuksis-
ta toteutettiin ulkoilmatilai-
suuksina. Kesällä toimintaa 
avattiin rajoitetusti, syyspuo-
lella rajoituksia kiristettiin. 
Viimeisimmät muutokset oli-
vat aivan joulun alla. 

Vaihtelevalla rajoitustilan-
teella on ollut vaikutusta toi-
mintaan ja seurakuntalaisten 
osallisuuteen. Kirkko 240 v. 
juhlajumalanpalveluksen to-
teutuksessa otettiin huomi-
oon laajasti eri ikäryhmät. 
Erityisesti satsattiin viestin-
tään ja striimaamiseen. Juma-
lanpalvelusten seuraajamää-
rä YouTubessa on kasvanut 
merkittävästi, vuodenvaih-
teessa kanavan tilaajamäärä 
oli noin 700. Striimausjärjes-
telmän ja äänentoiston paran-
nukset ovat osaltaan tuoneet 
lisäseuraajia. 

Seurakuntatilaisuuksis-
ta erityismaininnan ansaitsee 
kaiken kansan joulupuuro-
päivä, joka toteutettiin poik-
keusjärjestelyin seurakunta-
kodin pihalla. Kolealla säällä 
puurolla kävi noin 400 hen-
keä. 

Työaloilla palattu 
normaaliin  
toimintaan
Kirkkoherra Timo Liikanen 
esitti seurakunnan toiminnan 

ajankohtaiskatsauksen alku-
vuoden osalta. Alkuvuoden 
jälkeen työaloilla on palattu 
normaaliin toimintaan. 

Seurakuntakodin remon-
tin suunnittelu on valmis-
tunut. Rakennustoimikun-
ta linjasi aikataulua. Tiukan 
kilpailutusaikataulun ja hen-
kilövaihdosten vuoksi hank-
keen toteutus siirretään ke-
sään 2023. Todettiin, että 
paras aika kilpailuttaa on 
loppuvuodesta. Kirkkohalli-
tus on myöntänyt rakennus-
avustusta hankkeen suunnit-
telukuluihin 15 500 euroa ja 
toteutukseen 147 900 euroa, 
jotka voivat siirtyä myös seu-
raaville vuosille.  

Henkilöstön puolella on 
ollut poikkeuksellisen paljon 
vaihdoksia. Valtuuston ko-
kouksessa esittäytynyt uusi 
talouspäällikkö Juho Järvelin 
ottaa viran vastaan 11.7. alka-
en. Papiston osalta on sijais-
järjestelyjä. Anneli Toppinen 
siirtyi 1.5. alkaen Iisalmen 
seurakuntaan. Oskari Holm-
ström toimii 60 prosentin 

osa-aikaisuudella touko-hei-
näkuun ajan. Jari Valkonen 
palaa virkavapaan jälkeen 
Iisalmesta takaisin Pudas-
järvelle aloittaen työt hei-
näkuun lopulla. Veijo Lohi-
nivan viranhoitomääräys on 
tällä hetkellä 31.7. saakka, 
mutta jatkunee lokakuun lop-
puun saakka. Virkavapaal-
la ollut Eva-Maria Mustonen 
on ilmoittanut, että jää Mu-
hokselle. Virantäyttö menee 
syksylle. Toisessa lastenoh-
jaajan työsuhteessa on ollut 
väliaikaisjärjestelyt, kirkko-
neuvosto päätti viime koko-
uksessaan vakinaistaa Sirpa 
Outilan työsuhteen 1.7. alka-
en. Nuorisotyönohjaaja Sirpa 
Kukkohovi on ottanut viran 
vastaan 1.3. alkaen. 

Seurakuntavaalit 
ensi syksynä
Seurakuntavaalit ovat ensi 
syksynä marraskuussa. Vaa-
lien toimittamista varten va-
littiin vaalilautakunta. Pu-
heenjohtajaksi nimettiin 
kirkkoherra Timo Liikanen 

ja jäseniksi Taimi Karppi-
nen, Jouni Piri, Leena Ran-
tala, Paavo Kortetjärvi, Tai-
na Niemelä ja Pekka Törrö. 
Varajäseniksi valittiin Jouko 
Vänttilä, Tuula Kuukasjärvi, 
Elvi Räisänen, Risto Lauhika-
ri, Suvi Kipinä, Martti Räisä-
nen, Arja (Kerttu) Vähäkuo-
pus ja Aila Helve. 

Kokouksen alussa esit-
täytyi seurakunnan uusi ta-
louspäällikkö Juho Järvelin 
ja oli myös läsnä kokouk-
sessa koko ajan. Hän kertoi 
asuvansa Oulussa, ikää on 
43-vuotta. Taloushallintoko-
kemusta on 12 vuoden ajalta 
eri tilitoimistojen työntekijä-
nä ja on toiminut myös yksi-
kön johtamistehtävissä. Har-
rastuksina on muun muassa 
luontoliikunta. 

Diakoni Marko Väyry-
nen esitteli kokouksen alus-
sa Perheen parhaaksi -projek-
tin ”uskoa, toivoa rakkautta” 
toimintaa. 

Heimo Turunen

Seurakunnan viime vuoden tilinpäätöksen esitteli huhtikuun loppuun saakka talouspäällik-
könä toiminut Timo Niskanen. Heinäkuussa talouspäällikön viran vastaanottava Juho Järvelin 
esittäytyi ja tutustui kirkkovaltuuston kokouksen kulkuun. Sihteerinä toimi kirjanpitäjä Tei-
ja Mustonen. Puhetta johti kirkkovaltuuston puheenjohtaja Esko Ahonen ja kirkkoherra Timo 
Liikanen piti alkuhartauden, esitteli viime vuoden toimintakertomuksen sekä kuluneen alku-
vuoden toimintakatsauksen. 

Perheilta Kipinän koululla
Seurakunnan koordinoima 
ja seurakunnan EA Hiltu-
la -rahaston rahoittama kol-
mivuotinen Perheen par-
haaksi -projekti alkoi tämän 
vuoden alussa. Projektin 
tarkoitus on luoda ja raken-
taa yhteistyötä lapsiperhei-
den kanssa työtä tekevien 
tahojen kanssa sekä tarjo-
ta perheille mukavia yhdes-
säolon hetkiä erilaisilla toi-
minnoilla. 

Perheen parhaaksi -pro-
jekti järjestää toukokuus-
sa kaksi perheiltaa, joista 
ensimmäinen oli torstaina 
12.5. Kipinän koululla, jossa 
vietettiin mukavan iloisia 
hetkiä. Paikalla oli aikuisia 
ja lapsia lähes kolmekym-
mentä. Illan aluksi mukana 
olevat tahot esittelivät toi-

Illan vastuuhenkilöt olivat järjestäneet riemukasta tekemis-
tä lapsille. Kuva Marko Väyrynen. 

mintaansa ja kertoivat tule-
van kesän tapahtumista ja 
kerhoista. Perhepalveluoh-
jaaja Kaija Kehusmaa-Leh-
tola kertoi ajankohtaista 
asiaa Pudasjärven lapsiper-
hepalveluista. Kaupungin 
nuorisotoimi, Oulunkaa-
ren perhetyöntekijät sekä 
seurakunnan varhaiskasva-
tus ja nuorisotyö oli järjes-
tänyt riemukasta tekemistä 
lapsille. Illan päätteeksi ko-
koonnuttiin pelaamaan bin-
goa. 

Suurkiitos Kipinän kou-
lulle ja Kipinän kyläseuralle 
mutkattomasta yhteistyös-
tä ja mainioista tiloista! Tie-
tysti erityiskiitos illassa mu-
kana olleille vanhemmille ja 
lapsille! Perheen parhaak-
si -projekti järjestää touko-

Kipinän koululla vietettiin mukavan iloisia hetkiä. Paikalla 
oli aikuisia ja lapsia lähes kolmekymmentä. Kuva Sirpa Kuk-
kohovi.

kuun toisen perheillan Hir-
vaskoskella tiistaina 24.5. 
kello 18.

Perheen parhaaksi 
-projektista,

Marko Väyrynen
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OSTETAAN OSTETAAN 
METALLIROMUA. METALLIROMUA. 

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

VIETÄMME PUUTARHAPÄIVIÄVIETÄMME PUUTARHAPÄIVIÄ

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

AVOINNA:
MA-PE 9-19, 
LA-SU 9-16 

Olemme facebookissa!www.pudasjarvenpuutarha.fi

Meiltä lahjakortit! 

TERVETULOA TUTUSTUMAAN PUUTARHAN 
KESÄN TARJONTAAN JA UUTUUKSIIN!

Toivottaa Markus ja Sirpa sekä puutarhan väki

PERJANTAINA, LAUANTAINA JA 
SUNNUNTAINA 20.-22.5.

KASVATA 
KOTIISI HYÖTY-

PUUTARHA!
Hyvät valikoimat, 
kestävät lajikkeet

OMENAPUUT 
40,-

75,- / 2 kpl

KIRSIKKA JA 
PÄÄRYNÄPUUT!

PENSAS-
MUSTIKAT 

18,- 
50,-/ 3 kpl
Uutuudet 

Blue Crop ja 
Goldtraube 
20,- kpl

MARJA-ARONIA 
Viking iso taimi 

alk. 10,-
Suositut 

HUNAJAMARJAT, 
VADELMAT, 
HERUKAT, 

KARVIAISET JA 
MANSIKAN-

TAIMET!

TOMAATIT JA 
KURKUT

ISOT YRTIT 
20,- / 5 kpl

(norm. 5,- kpl)

KUKKALOISTOA 
KOTIISI!

Tuuheat,kestävät 
ORVOKIT 

12,- / 10 kpl
 20,-/ 20 kpl
Isot Komeat 

PELARGONIAT  
25,- / 5 kpl
(norm. 6,-)

MONIVUOTISET 
KUKAT OSTA 5 

MAKSA 4!
(isot taimet, hyvä valikoima)

VALTAVAT 
VALIKOIMAT 
KAUNIITA 

KESÄKUKKIA!

KESÄKUKKA-ARVONTA: 
Arvomme joka päivä 
pe-su 50,- lahja-
kortin kesäkukkiin.
(kupongin saat kassalta)

Oletko koskaan miettinyt
miten yrityskaupat tehdään?

31.5.2022 klo 13-15 Pudasjärvi, Hyvän olon keskus Pirtti

Ilmoittaudu:
Auvo Turpeinen, auvo.turpeinen@pudasjarvi.fi  TAI Paula Pihlajamaa, paula.pihlajamaa@yrittajat.fi

Yrityskauppa prosessi sisältää paljon eri yksityiskohtia ja siihen kannattaa
varata aikaa, Aki Keisu, Juha Hotti ja Erja Rautio kertovat mihin kaikkeen

yrityskaupassa kannattaa kiinnittää huomiota.

vastaamaan pizzatehtaamme tuotannosta ja 
tekijöistä. Tarjoamme monipuolisen ja itsenäisen 

työn, jossa pääset mukaan herkulliseen 
pizzamaailman kehitysprosessiin. Arvostamme 

kokemusta tuotantoprosesseista ja niiden 
johtamisesta elintarvikealalta sekä raikasta 

kehitysotetta.

Lue lisää ja hae viimeistään 29.5.  
osoitteessa apetit.fi/tule-meille-toihin

VALMISTUSPÄÄLLIKKÖÄ

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on 
vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon ja 

siitä rakentuva ainutlaatuinen arvoketju.

Haemme nyt Pudasjärvelle

Yleinen etu vaatii 
yksityisteiden ylläpitoa
Korpisen kyläseuran 
pyynnöstä Ritva Kinnu-
la RT-Infrapalvelut Oy:stä 
kertoi yksityistielain koko-
naisuudistuksesta, joka on 
tullut voimaan 1. tammi-
kuuta 2019. Lain myötä yksi-
tyistielain mukaisen kunnan 
avustuksen ehtona on, että 
tielle on perustettu tiekunta 
ja yksityistietä koskevat tie-
dot ovat ajan tasalla yksityis-
tierekisterissä sekä tie- ja ka-
tuverkon tietojärjestelmässä. 
Kuntien avustukseksi katso-
taan rahallisen avustamisen 
lisäksi myös kunnan järjes-
tämä yksityisteiden kunnos-
sapito. 

- Tiekuntaa ja yksityistie-
tä koskevat ajantasaiset tie-
dot tulee ilmoittaa maan-
mittauslaitoksen rekisteriin 
sekä kansalliseen tie- ja ka-
tuverkon tietojärjestelmään 
(Digiroadiin). Tietojen il-
moittaminen on yksityistie-
lain mukaan myös edellytys 

valtionavustuksen saamisel-
le, Kinnula painotti.

Kinnula kertoi, että täl-
lä hetkellä alueurakkaan 
kuuluvilla tiekunnilla on 
mahdollisuus tämän vuo-
den aikana hakea mu-
kaan Pudasjärven kau-
pungin 1.10.2023 alkavaan 
ympärivuotiseen kunnos-
sapitourakkaan. Nykyi-
set sopimukset irtisanotaan 
päättymään siten, että nii-
den viimeinen voimassaolo-
päivä on 30.9.2023. Seuraa-
van urakan valmistelutyöt 
asiakirjojen osalta alkavat 
vuoden 2022 aikana. Tähän 
kaupungin ympärivuoti-
sen kunnossapitosopimuk-
sen piiriin hakevan tiekun-
nan tien pituus tulee olla 
vähintään 800 metriä ja vai-
kutuspiirissä on oltava vä-
hintään kaksi vakituisesti 
sekä ympärivuotisesti asut-
tua kiinteistöä. Jos tiellä ei 
ole asutusta, mutta yleinen 

etu vaatii tien ylläpitoa lä-
pikulkutienä, tietä voidaan 
avustaa tapauskohtaisesti 
harkinnan perusteella. Kun-
nossapitosopimus on mää-
räaikainen ja sen voimas-
saolo ja sisältö on sidottu 
kaupungin liikenneväylien 
kunnossapitosopimukseen.

Kaupungin myöntää ha-
kemuksesta kunnossapi-
toavustus teille, jotka eivät 
ole kaupungin ympärivuo-
tisessa kunnossapidossa. 
Avustusta voi hakea yksi-
tyistielle, omalle tielle tai so-
pimustielle. Tien vaikutus-
alueella tulee olla vähintään 
yksi vakituisesti sekä ympä-
rivuotisesti asuttu kiinteis-
tö ja tien pituus vähintään 
100 metriä. Yksityistielle tu-
lee olla perustettuna tie-
kunta. Sopimustien osalta 
kiinteistöomistajien kesken 
pitää tehdä kunnossapito-
sopimus. Oman kiinteis-
tön sisällä olevalle tielle voi 

kiinteistön omistaja hakea 
avustusta. Kaupunki avus-
taa vain yhtä ensisijaisesti 
lyhintä kulkuyhteyttä vaki-
tuisesti asutulle kiinteistölle. 
Tonttiliittymien sekä liitty-
märumpujen kunnossapito 
jää kiinteistönomistajan vas-
tuulle. 

Teiden kunnossapi-
toavustusta yksityisteille on 
mahdollista anoa vuosittain 
kaupungilta. Avustushake-
mus on jätettävä seuraavalle 
kunnossapitokaudelle (1.10. 
– 30.9) kesäkuun loppuun 
2022 mennessä 

- Kunnossapitoavustuk-
sen suuruus määräytyy tien-
pituuden mukaan (100 met-
riä 210 euroa - 1 000 metriä 
370 euroa) sellaisille teille, 
jotka eivät ole kaupungin 
ympärivuotisessa kunnossa-
pidossa. 

Rauni Räisänen

Korpisella saatiin ajankohtaista tietoa yksityisteille myönnettävistä kunnossapitoavustuksista.

PUDASjärveläinen
luettavissa: www.vkkmedia.fi
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Perinteistä 
tanssimusiikkia 

modernilla otteella

Simolainen tanssiorkesteri Rojal soitti viihdyttävää tans-
simusiikkia. Petri Mikkola basso, Ville Vakkala laulu, Tuo-
mas Mikkola kitara, Lari Heikka rummut ja Tero Mikkola 
kitara.

Pintamon kyläseuran tans-
seissa lauantaina 14.5. tah-
dit takasi Tanssiorkeste-
ri Rojal Simosta. Yhtye oli 
Pintamon tansseissa en-
simmäistä kertaa. Järjestä-
jien mukana orkesterista 
saatiin hyvää palautetta ja 
sen mukaan osattiin ottaa 
Simoon yhteyttä. Yhtye on 
kiertänyt tanssipaikkoja 
nykyisellä kokoonpanol-
la vuodesta 2013 lähtien. 
Orkesteri soittaa perinteis-
tä tanssimusiikkia moder-
nilla otteella. Ohjelmistos-
sa on uudempiakin biisejä 
yhtyeen omilla sovituksil-
la. Joukossa on viisi omaa-
kin biisiä. Tanssit aloitet-
tiin Mandshurian kummut 
-valssilla ja ilta päätettiin 
valssiin Rantakoivun alla. 

Solistina toimivan Vil-
le Vakkalan mukaan tans-
sikeikkoja on tulevalle ke-

sälle mukavasti tiedossa 
korona hiljaiselon jälkeen. 
Lähipaikkakunnille suun-
tautuvat keikat ovat mie-
luisia. 

Lauantaina  
28.5 jysähtää 
Tanssien järjestäjien puo-
lesta kerrottiin tulevasta 
toiminnasta. Pintamon en-
simmäiset retrobileet jy-
sähtävät 28.5., joihin jär-
jestetään yhteiskuljetus 
Pudasjärveltä. Kyytiä voi 
kysyä 0400 288 221. Lau-
antaina 4.6. tansseissa 
esiintyy Merja Juutinen. 
Kyläpäivät ovat lauantai-
na 16.7. ja Rykimätanssit 
17.9. Tansseja pyritään jär-
jestämään kahden viikon 
välein vuoden läpi. Ke-
säkuun alusta avataan ka-
raokebaari perjantai iltai-
sin. HT

Kaupunki päätti käyttää etuosto- 
oikeuttaan Teletalon kiinteistökaupassa

Kaupunginhallitus kokoon-
tui tiistaina 10.5. Nordic To-
wer East Holding Oy on 
myynyt 16.2. allekirjoite-
tulla kauppakirjalla Colive 
Kodit Oy:lle tilat Tele-Pos-
ti, Telepuisto ja Tele raken-
nuksineen. Kaupan kohde 
sijaitsee osoitteessa Toritie 
2. Tilojen pinta-ala on yh-
teensä noin 1,18 hehtaaria. 
Tiloilla olevien rakennusten 
huoneistoala on kauppakir-
jan mukaan noin 3919 neliö-
tä. Kauppahinta kohteesta 
on 1000 euroa. Kauppahin-
nassa on kauppakirjan mu-
kaan otettu huomioon koh-
teessa olevien rakennusten 
virheet ja puutteet. Halli-
tus päätti käyttää etuosto-oi-
keuttaan kiinteistökaupas-
sa perusteella, että kohde 
sijaitsee yhdyskuntaraken-
teen kannalta keskeisellä si-
jainnilla ja alueen kehittämi-
nen yleiskaavan mukaisesti 
keskustatoimintojen aluee-
na mahdollistaa monipuoli-
sen rakentamisen. 

Siuruanjoen  
rantaosa- 
yleiskaava
Siuruanjoenvarren 56 maan-
omistajaa on esittänyt kau-
pungille vetoomuksen 
Siuruanjoen rantaosayleis-
kaavan ottamisesta uudel-
leen käsiteltäväksi. Päätet-
tiin, että Siuruanjoen alueen 
suunnittelutarvetta seura-
taan edelleen maankäytön 
kehittämisohjelman mukai-
sesti ja tulevissa käsittelyissä 
huomioidaan laadittavaan 
asumisen politiikkaan kir-
jattavat tavoitteet. Hallitus 
päätti myös, että Siuruan-
joen kaavoitettavan alueen 
laajuus päätetään tarpeen 
mukaan kaavoitustyön aloi-
tuksen ajankohtana.

Nivankankaan  
alueen liikenne- 
yhteyksistä
Nivankankaan alueen lii-
kenneyhteyksien suunnit-
telun yhteydessä on näh-
ty tarpeelliseksi muodostaa 
kevytliikenneyhteys Nivan-
raitilta Postimiehenkujan 
päässä olevaan valtatie 20:n 
alikulkuun. Valtatie 20:n ja 
tulevan Nivankankaan ase-
makaava-alueen välissä on 
yksityisen maanomistan 
omistaman tilan Lammas-
saari palsta, jonka läpi suun-
niteltu yhteys kulkee. Pää-
tettiin ostaa määräala tilasta 
Lammassaari 6 620 euron 
kauppahinnasta.

Lähteenmäen  
asemakaavasta
KimmoKaava /DI Kim-
mo Mustonen on laatinut 
maanomistajien aloittees-
ta luonnoksen Lähteenmä-
en asemakaavan osittaisesta 
muutoksesta. Muutettavan 
kaava-alueen pinta-ala on 
noin 45 hehtaaria. Luonnok-
sen mukaan alueen raken-
nusoikeus kasvaa 5330 ker-
rosneliömetriä. Katualueet 
säilyvät valtaosiltaan ennal-
laan. Muutamissa kohdis-
sa tehdään uusia kaavaka-
tuja toteutuneen tilanteen 
mukaisesti. Kotatien ja Vii-
nilammentien välinen ke-
vyen liikenteen väylä on jo 
nyt ollut ajoneuvoliikenteen 
käytössä. Väylä muutetaan 
normaaliksi kaduksi, jolloin 
Näköalatien lyhytmatkai-
nen käyttö alueen sisäiseen 
liikenteeseen vähenee. Pää-
tettiin ryhtyä muuttamaan 
Lähteenmäen asemakaavaa 
ja asettaa kaavaluonnoksen 
sekä siihen sisältyvän osal-
listumis- ja arviointisuunni-

telman nähtäville sekä pyy-
tää tarvittavat lausunnot ja 
solmii maankäyttösopimuk-
sen. 

Panumantien  
yksityistiekunnalle 
avustusta
Panumantien yksityistie-
kunta oli lähettänyt avus-
tushakemuksen sillan 
suunnittelukustannuksiin. 
Hakemus täyttää kaupun-
gin yksityistiekäytäntöjen 
mukaiset tienrakentamisen 
ja perusparantamisen suun-
nittelun avustushakemus-
ehdot. Päätettiin esittää 
kaupunginvaltuustolle Pa-
numan yksityistien peruspa-
rannushankkeen suunnitte-
lukustannusten avustamista 
24 180 eurolla.

Hyväksyttiin kaupungin 
tilapalvelujen valmistele-
man sekä päivittämän kiin-
teistön tilavuokrasopimuk-
sen Koulutuskuntayhtymä 
OSAO:n ja Pudasjärven kau-
pungin välille. 

Oppilaitoksien 
stipendeistä
Päätettiin myöntää Pudas-
järven kaupungin stipen-
dirahaston tuotosta Pudas-
järven lukiolle 400 euroa ja 
Osao/Pudasjärven yksiköl-
le 400 euroa sekä myöntää 
Koillis-Pohjanmaan maa-
taloudellisten koulujen op-
pilasavustusrahastosäätiön 
varoista Osao/Pudasjärven 
yksikölle 400 euroa.

Kouvan kalastus-
kunnalle lainaa
Kouvan kalastuskunnalle 
myönnettiin valtuuston pää-
töksen mukaisesti puskuri-
rahaa 13 807 euroa kyläta-
lo Karhulan jatkoremonttia 

varten. Hakemuksen mu-
kaan muurataan uusi hor-
mi, hankkitaan uusi puu-
hella sekä asennetaan kaksi 
ilmalämpöpumppua, jotta 
taloa voidaan käyttää myös 
keväisin ja syksyisin. Sisäl-
le kulkuun rakennetaan luis-
ka, jotta tila saadaan esteet-
tömäksi. Taloa maalataan, 
pihaa kunnostetaan murs-
keella parkkipaikkojen ja kä-
velyteiden osalta. Samalla 
kaivetaan sadevesiputkisto, 
jolla kattovedet johdetaan 
avo-ojaan. Lisäksi takapihal-
le valmistuvaan liiteriin käy-
tetään haettua avustusta kat-
totarpeisiin. 

Äänestysalueista
Keskusvaalilautakunta on 
todennut, että vaalisalai-
suuden säilymisen vuoksi 
Siuruan äänestysalue tulisi 
liittää Kurenalan äänestys-
alueeseen. Ehdotuksen jäl-
keen äänestysalueita olisi 
viisi: Ervasti-Jaurakka-Pu-
hos, Hetekylä-Kipinä, Ku-
renala, Sarakylä ja Syö-
te-Iinattijärvi-Hirvaskoski. 
Kaupunginhallitus keskus-
teli äänestysaluejaosta ja lin-
jaa äänestysaluejaon jatkokä-
sittelyn. Kaupunginhallitus 
linjasi, että asia valmistel-
laan päätettäväksi keskus-
vaalilautakunnan esityksen 
mukaisena.

Aittovaaraan  
tuulivoimahanke
Tiedoksi saatettiin Tuulial-
fa Oy valmistelema tuuli-
voimahanke Pudasjärven 
Aittovaaraan. Hankealue 
sijoittuu kaupungin lou-
naisosaan Taipaleenharjun 
eteläpuolelle, noin 16 km 
etäisyydelle Kurenalan kes-
kustaajamasta. 

Ken minut loi?
Olen maata ja maahan menen.
Sen tiedän, ken minut loi,
ei ollut se kohtalo, joka mun toi.
Ei ollut jumala, olikin jumalan kuva.
Isä iloinen, naurava syvä,
äitini  armas, sydän hellä ja hyvä.
Olen lihaa, luuta ja verta,
kuljen kumpuja maan, elämän merta.
Ja elämä, ilot ja surut toi,
ne vuoroin toistui, kuin päivä ja yö.
Mutta mikä on jumalalle riittävä työ?
Aivoni takovat, valtimo lyö.
Ei selviä salat, vain väsyvät jalat.
Silmieni lamput sammuvat vain,
ja mitä ma etsin ja mitä ma sain?
Pilvien päältä ja tähtien takaa,
jumala, olento, sinua hain.
Turhaan vain, henki lienet,
maa, tuli, ilma ja vesi.
Laaksoissa leijut, usvana yllä,
myrskyssä merien, päivin ihanin, vainioilla.
Radoissa renkaissa, kaikkeuden kartanoilla.
Vastaa et koskaan kun minä kysyn.
Henki jos lienet, elämän loit,
sinua kiitän, siinä ma pysyn
Kuvasi jos lienen, luomasi sinun,
parempi kuin nyt, en voisi olla.
Usein ihmisen murskaat, kuin niittäjä oljen
kun maata luomaasi askelin poljen?
Hyväni pahani hahmooni toit.
Valoon ja varjoon minut kun toit.

Eero  Räisänen

Toukokuun kerhopäivässä jaoimme ruusut kaikille naisille.

Pudasjärven Invalidit ry. on 
tämän kevään aikana tar-
jonnut jäsenistölleen omal-
la paikkakunnalla erilaisia 
virkistäytymistapahtumia. 
Jokaisen kuukauden toinen 
torstai kokoonnumme ker-
hopäivään seurakuntatalol-
le, ja kevään aikana yhdistys 
on tarjonnut jäsenistölle va-
paan pääsyn Pudasjärvellä 
järjestettyihin konsertteihin. 

Toukokuun kerhopäiväs-
sä, torstaina 12.5., kukitettiin 
kaikki äidit, sillä toukokuun 
teemana meillä oli äitiys. Va-
rapuheenjohtaja Maija-Lii-
sa Piri jakoi ruusut. Kerhon 
aluksi tuotiin esille äitien-
päivän merkitystä ja taustaa. 
Kalevi Vattulan säestyksellä 
laulettiin keväisiä lauluja äi-
deille. 

Kahvitusvastaava Pirjo 
Stenius oli aamulla leiponut 

pullaa ja sihteeri toi janojuo-
maksi simaa. Bingoa pyöritti 
Esa Viuhkola ja Annikki Yli-
talo toimi tällä kertaa kirs-
tunvartijana.

Kerhossamme oli ”vierai-
levana tähtenä” puolitoista-
vuotias Rosemaria, joka val-
loitti kaikkien äitien ja isien 
sydämet. 

Sihteeri kertoi tulevista 
tapahtumista, joista seuraa-
vana tulee olemaan Oulu-
Kainuun alueen Invalidiyh-
distysten RYPÄS-tapahtuma 
Hilturannassa., jonne saam-
me vieraita Kajaanista ja 
Kuhmosta. Pudasjärven In-
validit ry. on tässä järjestely-
vastuussa. Päivän ohjelmaan 
kuuluu koulutusluento, ruo-
kailu, kahvit, tutustumista 
toisiin yhdistyksiin ja heidän 
toimintaansa, sekä tietenkin 
haluamme näyttää vieraille 

Invalidiyhdistys virkistää jäsenistöään

uusinta hirsirakennustam-
me myös sisätiloiltaan tu-
tustumalla Pirtin taidekama-
rin uusimpaan näyttelyyn, 
joka on pudasjärveläisen tai-
teilijan Paavo Ahosen Pieni 
Retrospektio. Tämä tapah-
tuma kuuluu koulutusohjel-
maamme ja on jäsenistölle il-
mainen. 

Elokuun viimeinen vii-
konvaihde meillä on Roku-

alla Invalidiliiton koulutus-
tilaisuus, josta tiedotetaan 
myöhemmin. Se on myös 
tarkoitettu kaikille jäsenil-
lemme. 

Kesäkuun kerhopäivää 
vietämme torstaina 9.6. seu-
rakuntakeskuksen rippikou-
lusalissa alkaen kello 14. Ai-
heena tuolloin on kotikylät.

Terttu Salmi 
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Mainau – kuninkaallinen kukkasaari

Tyttärensä Viktorian synty-
män johdosta Badenin suur-
herttua Fredrik I istutti tä-
män lehmuksen vuonna 1862. 
Viktoriasta tuli myöhemmin 
Ruotsin kuningatar. (Vapaasti 
suom. SY.)

Suurherttua Fredrik I is-
tutti kyseisen lehmuksen 
Mainaun saarelle, joka oli 
Badenin ruhtinassuvun ke-
säpaikka ja jonne hän keräsi 
eksoottisiakin kasveja. Puun 
kylkeen on ruuvattu vaaku-
nan muotoinen metallilaatta, 
joka kertoo prinsessa Vikto-
rian syntymästä. 

Mainau tunnetaan nykyi-
sin syystäkin kuninkaallise-
na kukkasaarena. Se sijaitsee 
Bodenjärvessä Konstanzin 
kaupungin tuntumassa. 45 
hehtaarin saarelle pääsee ka-
pean salmen yli siltaa myö-
ten ja sen kasviaarteisiin 
voi tutustua kävelemällä tai 
pyöräilemällä.

Kukkasaaren  
kuninkaallisia
Prinsessa Viktoria (1862–
1930) oli taiteellisesti lahja-
kas ja hyvin koulutettu, siis 
mainiota kuningatarainesta. 
Hänestä tulikin Ruotsin tu-
levan kuninkaan Kustaa V:n 
puoliso ja kolmen pojan äiti. 
Siten Badenin suurherttual-
liseen runkoon varttui ok-
sia Ruotsin Bernadottejen ja 
myöhemmin Venäjän Roma-
novienkin sukupuista.

Sairasteleva Viktoria ei 
viihtynyt kylmässä Tuk-
holmassa. Kun tohtori Axel 
Munthe suositteli oleskelua 
lämpimämmässä ilmastossa, 
Viktoriasta tuli innokas ter-
veysmatkailija ja valokuvaa-
ja. Erityisen hyvin hän viih-
tyi Caprilla henkilääkärinsä 
Munthen luona. 

Isänsä kuoleman jälkeen 
Viktoria peri Mainaun, ja 
hän oleskeli siellä ensimmäi-
sen maailmansodan aikana. 
Silloin saaren kukkaistutuk-
sia jouduttiin ruokapulan 
vuoksi kyntämään peru-
napelloiksi. Ruotsissa ku-
ningatar kaipasi eteläisiä 
maisemia. Hän rakennutti 
Öölannille Sollidenin italia-
laistyylisen linnan, joka on 
nykyisin Ruotsin kuningas-
perheen kesäpaikka. 

Viktorian keskimmäinen 
poika Vilhelm (1884–1965) 
avioitui suuriruhtinatar 
Maria Pavlovnan, Venä-
jän viimeisen tsaarin ser-
kun kanssa. Heidän pojas-
taan Lennartista (1909–2004) 
tuli Mainaun isäntä, ja saari 
on nyt hänen jälkeläistensä 
omistuksessa.    

Otettuaan vaimokseen 
ei-aatelisen naisen Lennart 
Bernadotte menetti prinssin 
tittelinsä ja kuninkaalliset 
oikeutensa. Hänelle myön-
nettiin kreivin arvo. Sotien 
jälkeen hän alkoi kehittää 
Mainauta turistikohteeksi. 

Isoäitinsä Viktorian tapaan 
hän oli taitava valokuvaa-
ja. Hän kuvasi saaren kuk-
kaloistoa ja järjesti kuvistaan 
näyttelyitä.   

Kasvirunsautta ja 
perhosbaareja
Mainaun kukkavuosi alkaa 
maaliskuussa, jolloin linnan 
vieressä sijaitsevassa kook-
kaassa palmukasvihuonees-
sa järjestetään orkideashow. 
Kevät tuo tulppaanit, kes-
kikesä ruusut ja loppukesä 
daaliat. Lisää silmäniloa tar-
joavat komeat kukka-asetel-
mat.  

Ruotsin väreihin pukeu-
tunut oppaamme kertoo, että 
saarella tarvitaan lukuisia 
hyväselkäisiä puutarhureita 
hoitamaan kukkaistutuksia 

ja yrttipenkkejä. Mainau on 
koko perheen käyntikohde. 
Myös lapsille on omia akti-
viteetteja, leikkimajoja ja sei-
laulua lammella. 

Niin lapsia kuin aikuisia-
kin ihastuttaa perhostalo. 
Siellä lämpimän kosteassa 
ilmanalassa menestyvät or-
kideat ja monet muut troop-
piset kasvit. Kookkaat 
perhoset lennähtävät per-
hosbaareihinsa nauttimaan 
lautasille asetettuja hedel-
mänpaloja.    

Mainaun muistot herä-
sivät viime kesänä tehtyäni 
puolivahingossa mökillem-
me perhosbaarin. Kun olin 
vienyt mehustamisesta jää-

neet marjanjämät lehtikom-
postiin, tämän herkuttelu-
paikan löysivät suruvaipat, 
herukkaperhoset ja amiraa-
lit, joita oli ihastuttavaa seu-
rata. 

 Sisko Ylimartimo
Kirjoittaja on Pudasjärvel-
tä syntyisin oleva tietokirjai-
lija. Hän asuu nykyisin Rova-
niemellä.

Lähteitä: Sanna-Mari 
Hovi: Viikingeistä Viktori-
aan. Ruotsin monarkian tari-
na. Minerva 2021.

Judith Pfindel & Heinz-
Dieter Meyer: Die Pflanzen-
welt der Mainau. Hampp-
Verlag 2005. 

Tungosta perhosbaarissa.
ervetuloa Mainaulle! Boden-
järvi pilkahtaa vasemmalla.

Badenin herttuaperhe vietti kesiään Mainaun linnassa. 

Prinsessa Viktorian syn-
tymästä kertova laatta 
160-vuotiaan lehmuksen 
rungossa. 

Kirjoittaja elokuussa 2010 Mainaun italialaisilla vesiportailla. Loppukesästä kukkivat daaliat. Kukkasaarella on lapsille mieluisia leikkipaikkoja.
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MPK:n soittokunta ja reserviläiskuoro vierailivat Pudasjärvellä
Pudasjärven kirkossa oli 
kaatuneiden muistopäivänä 
15.5 kotirintaman naisia-tee-
man ympärille rakennettu 
upea konsertti. Musiikillises-
ta annista vastasivat Pohjois-
Suomen maanpuolustussoit-
tokunta ja Pohjois-Suomen 
Reserviläiskuoro. Kuoroa 
johti kuorokapellimestari 
Olli Heikkilä ja soittokun-
taa kapellimestari Petri Aho. 
Konsertti keräsi noin 360 
kuulijaa Pudasjärven kaunii-
seen kirkkoon. 

Alkusanoissa kaupun-
ginhallituksen puheenjohta-
ja Vesa Riekki mainitsi, kuin 
naiset pitivät kotirintamaa 
pystyssä. Kodin työt, kar-
jan hoito peltotöineen olivat 
naisten vastuulla. Evakkoon 
lähtö oli suuri ponnistus 
kohti tuntematonta. Naiset 
tekivät myös merkittävää 
Lotta-työtä niin rintamalla 
kuin kotiseuduilla. Sodan lo-
puttua, monet haavoittuneet 
miehet niin henkisesti kuin 
fyysisesti lisäsivät naisten 
taakkaa vuosikymmeniksi 
eteenpäin. He olivat vaimo-
ja, lasten kasvattajia ja maa-
tilan hoitajia ja lukematto-
missa töissä miesten rinnalla 
jälleenrakentamassa Suo-
mea. He olivat usein ainoi-
ta sodankäyneen miehen te-
rapeutteja. 

Konsertin aloituskappa-
leiden jälkeen Kati Poijula 
esitti herkällä tulkinnallaan 
Evakon laulun. Reserviläis-
kuorosta paikalla oli vain 
puolet ja selittäneen sen, että 
kuoron ääni ei riittänyt siker-
mäosuudessa soitannan yli. 
Kun kuoro esitti ”Suomen 
laulun”, niin se oli mahta-
vaa kuultavaa. Kuorolaisten 
ääni oli puhdas ja puhutte-
leva. Ohjelma sisälsi useita 
erittäin kauniita ja kosket-
tavia isänmaallisia musiik-
kikappaleita kuten ”Kodin 
vartijat” ja ”Finlandia Hym-
ni”. Ville-Veikko Telkki lau-

loi konsertin lopuksi kuoron 
avustamana ”Veteraanin il-
tahuudon”. Konsertin lo-
pussa Essi Törmänen lausui 
kiitossanat solisteille ja ka-
pellimestareille illan konser-
tista. Yleisön aplodeista pää-
tellen moni oli tyytyväinen 
illan antiin.

- Oli kyllä niin hieno ja 
liikuttava konsertti! Todel-
la, todella pitkästä aikaa saa 
kuulla näin hienoa soitantaa 
ja laulantaa. Jos oli isänmaal-
lisuus ollut vähän piilos-
sa, niin nyt se ainakin nou-
si sieltä! Meidän vanhemmat 
ovat olleet sotaveteraaneja. 
Tämä on liikuttava hetki ja 
mikä parasta, että tämä tilai-
suus oli kaatuneiden muis-
topäivänä. Se panee mei-
dät miettimään, ketkä ovat 
uhranneet ja antaneet meil-
le vapaan Suomen. Tämä on 
kaikista tärkein. Monta ker-
taa tulee tippa silmään, kun 
ajattelee näitä asioita. Kun 
ajatellaan, että tänä päivänä 
käydään sotaa Euroopassa, 
niin tämä entistä enemmän 
puhuttelee. Meidän van-
hemmilla oli tämä kokemus. 
Tänä päivänä ihmiset joutu-
vat kärsimään ja lapset jou-
tuvat lähtemään kotoa pois. 

Äitini oli lääkintälottana ja 
antoi sotilaalle verta suo-
nesta suoneen. Pikkusta en-
nen kuolemaansa he tapasi-
vat Punkaharjulla toisensa. 
Veteraani kertoi, että hänelle 
on Oulun lääninsairaalassa 
laskettu suoraan lotasta ver-
ta suoneen. Äiti oli kuunnel-
lut jonkin aikaa ja sanonut: 
”Minä mahdan olla se lot-

ta.” Äitini kirjoitti sotilaiden 
puolesta kymmeniä kirjeitä 
omaisille, kun sota oli vienyt 
sotilailta kädet. Äitini kertoi 
aikoinaan, että Punkaharjun 
sotilaskodissa oli 18-vuoti-
as poika, joka oli menettänyt 
molemmat jalat ja kädet. Äiti 
pysähtyi tämän invalidin 
luo, joka tunsi äitini Oulun 
lääninsairaalan ajoilta. Kyy-

MPK:n soittokunta ja Reserviläiskuoro esittivät koskettavaa isänmaallista musiikkia. Ritva Kivilahti Kajaanista, Maire Isopoussu Kajaanista, Raimo 
Kivilahti Ranualta ja Maija-Leena Kivilahti Järvenpäästä.

Kaatuneiden muistopäivänä järjestetty konsertti väki kirkon lähes täyteen.

neleet valuivat molemmilta, 
kertoivat konserttiin osallis-
tuneet sisarukset.

Konsertin järjestäjinä 
ovat Pudasjärven seurakun-
ta, Pudasjärven kaupunki ja 
Kotirintaman naisia - kirjan 
toimikunta. Kiitos konsert-
tia tukeneille: Apetit Ruoka 
Oy, Nevakivi Oy, Pudasjär-

ven Hautaustoimisto ja Kuk-
ka, Hautaus-ja kukkapalve-
lu Räisänen, Iijokiseutu-lehti 
ja Pudasjärveläinen-lehti. 
Ohjelmalehtisen myynnil-
lä kerättiin varoja Kotirinta-
man naisia- kirjan kustanta-
miseen.

Ape Nieminen

3o vuotisjuhliaan tänä vuon-
na täyttävä FC Kurenpojat on 
aloittanut kevään vilkkaasti. 
Suojalinnan tekonurmikenttä 
talkoiltiin isolla joukolla pe-
likuntoon, jotta harjoitukset 
pääsivät alkamaan ulkona so-
pivasti jalkapallokauden al-
kuun toukokuussa. Vajaa 30 
talkoilijaa puhdisti kenttää lu-
mesta makkarapalkalla. 

Kurenpojat piti myös en-
simmäisen Palloliiton lan-
seeraaman Futisstartti- ti-
laisuuden P/T9-joukkueen 
vanhemmille. Lapsia on mu-
kana tässä Kurenpoikien nuo-
rimmassa kilpajoukkueessa 
lähes 30, joista 16 ilmoittau-
tui sarjapelitoimintaan mu-
kaan. Uusien joukkueiden 
toiminnan pyörittäminen 
vaatii vapaaehtoisvoimia, ja 
näitä saatiinkin kirjattua Pal-
loliittoon tässä joukkueessa 
peräti kahdeksan kappalet-

ta. Uusia joukkueiden tausta-
henkilöitä; valmentajia, huol-
tajia ja joukkueenjohtajia, on 
Kurenpoikien osalta nimetty 
tänä keväänä jo yhteensä 13 
henkilöä, joten vapaaehtois-
voimista toiminta ei ainakaan 
jää kiinni.

Vapaaehtoiset ovat urhei-
luseuralle äärimmäisen tär-
keitä. Vapaaehtoistyön vuo-
sittainen arvo suomalaisessa 
jalkapallossa on 408 000 000 
euroa. Tämän arvon syn-
nyttävät 99 000 vapaaehtois-
ta seuratoimijaa. Palloliit-
toon kirjattujen joukkueiden 
taustahenkilöiden lisäksi va-
paaehtoisia tarvitaan seuran 
arjessa. Heidän ansiostaan 
toiminta mahdollistuu, sadat 
lapset ja nuoret saavat liikkua 
laadukkaassa seurassa, toi-
minta on laajaa ja mahdollista 
myös pienituloisille. Pelkäs-
tään toukokuun ensimmäisen 

puoliskon aikana Kurenpoi-
kien toiminnan on mahdollis-
tanut laskujemme mukaan 46 
vapaaehtoista!

Lisäksi seura on rekrytoi-
nut ja mahdollistanut Pal-
loliiton järjestämät jalkapal-
loerotuomareiden perus- ja 
jatkokoulutukset Pudasjär-
velle. Paikkakunnalle koulu-
tettiin kahdeksan uutta ero-
tuomaria. Tämä tuo seuralle 
puhtaasti taloudellista etua, 
sillä Oulusta erotuomareiden 
hankkiminen on hyvin arvo-
kasta, mikä taas olisi nostanut 
harrastajien kustannuksia.

Kurenpojat haluaa edel-
leen pystyä tarjoamaan kai-
kille jalkapallosta ja futsalista 
kiinnostuneille mahdollisuu-
den harrastaa laadukkaasti. 
Kilpatoiminnassa on mukana 
viidessä joukkueessa noin 100 
pelaajaa, lisäksi harrastajia on 
vähintään saman verran ja 

määrä tulee taas kasvamaan 
kesällä kahden uuden jouk-
kueen myötä. Lapsia ja nuo-
ria on tulossa mukaan toimin-
taan todella paljon, ja kaikki 
otetaan ilolla mukaan! Pe-
laajien perheille aiheutuneet 
kustannukset on saatu pidet-
tyä matalalla nimenomaan 
vapaaehtoisten avulla. Ku-
renpojilla on myös yhteistyö-
sopimuksia kaupungin sekä 
paikallisten yritysten kanssa. 
Muun muassa Pudasjärven 
Osuuspankki sekä Apetit tu-
kevat lasten ja nuorten harras-
tamista paikkakunnalla. 

Toiminta  
korona-aikoja 
edeltävälle tasolle
Sarjatoiminta on jo pyöräh-
tänyt käyntiin miesten edus-
tuksen, P13 ja P12 jouk-
kueiden osalta. P9 aloittaa 

ensimmäisen virallisen jal-
kapallokesänsä turnauksessa 
Rovaniemellä 28.5. 

Joukkueihin on löydet-
ty uusia vetäjiä ja uutena 
helatorstaina harjoittelun 
aloittavat P/T8 eli vuosi-
na 2014-2015 syntyneet sekä 
pallokerho alle kouluikäisil-
le lapsille. Nuoret valmen-
tajat aloittavat joukkueiden 
valmentajina PoPLin tuella. 
Toukokuun aikana pyrimme 
vierailemaan kouluilla väli-
tuntitoimintaa järjestämässä 
sekä kertomassa seuramme 
toiminnasta. Tyttöjalkapallo-
päiviä tullaan myös kesällä 
viettämään.

Kesällä kaikki joukkueet 
kulkevat pelaamassa ympä-
ri Pohjois-Suomen, mutta 
pelaavat tietysti myös koti-
kentällään Suojalinnalla. Hei-
näkuun alussa parin vuoden 
koronatauon jälkeen Kuren-

pojat lähtee myös Ruotsin 
puolelle jo tutuksi tulleeseen 
kansainväliseen Piteå Sum-
mer Games-turnaukseen. 

Heinäkuun toisena vii-
konloppuna 9.-10.7. pelataan 
perinteinen jalkapallon puu-
laakiturnaus Heinäturnaus. 
Jalkapallokoulua lapsille pi-
detään kesätyöntekijöiden 
voimin 11.-15.7. Kesä huipen-
tuu 6.8. Suojalinnalle! Tuol-
loin miesten edustusjoukkue 
kohtaa vuosien jälkeen sa-
malle sarjatasolle nousseen 
kuusamolaisen FC PaKan. 
Koillismaan derbyn yhtey-
dessä vietetään Kurenpoikien 
30-vuotisjuhlaa.

Harjoitukset pyörivät jo 
täyttä vauhtia. Harjoituksiin 
voi tulla ilmoittautumalla 
paikan päällä valmentajalle.

Teija Niemelä

Kurenpoikien toiminnan suurin voimavara on vapaaehtoisten suuri joukko
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Martta Koskela – aktiivinen liikkuja
Martta Koskelalla on ollut ta-
voitteena hiihtää talvisin vä-
hintään 1000 kilometriä. Niin 
hän on tehnyt jo 11 talvena. 
Tämän kevään aikana hän 
sai 1000 kilometriä täyteen 
juuri ennen kuin ladut meni-
vät pehmoisiksi. Tänä vuon-
na tuli 12.000 kilometriä täy-
teen tonnihiihtäjänä. Se on 
melkein yhtä pitkä  matka 
kuin on Oulusta Pekingiin 
ja takaisin. Saavutus on ver-
tansa vailla, kun tiedämme, 
että Martta on tällä hetkel-
lä yli 80-vuotias eläkeläinen. 
Martta on monta kertaa lait-
tanut kädet ristiin ja kiittänyt 
Luojaa siitä, että on saanut 
olla terveenä. Tähän päivään 
saakka hän ei ole lääkkeitä 
syönyt. Terveet elämäntavat 
ovat hänelle muutenkin kun-
nia asia.

Martta Koskelan elämä al-
koi Syötteellä, jossa hän oppi 
hiihtämään. Hyvin vähän oli 
siihen aikaan suksia lapsilla. 
Mäkiä laskettiin omatekemil-
lä suksilla. Päivän aikana mä-
enlaskussa suksien kärjet vai-
puivat. Illalla sukset laitettiin 
painumaan hirrennurkkaan 
yöksi, että aamulla olisi edes 
vähän kärkeä ylöspäin. Ter-
vaa käytettiin suksen pohjis-
sa, joskus kynttilää. Naapurit 
antoivat suksia, kun heidän 
omat lapset kasvoivat niistä 
ulos. 80 vuotta sitten Syötteen 
kylätie ei ollut kovin häävis-
sä kunnossa. Hevosen kul-
kema tie, jossa oli kaikenlais-
ta pahkuraa. Yleensä Martta 
meni kouluun jalkaisin ja jos-
kus hiihtäen. Kun perheissä 
oli paljon lapsia, piti suksia 
käyttää vuorotellen. Yläluo-
kan hiihtokilpailuissa Mart-
ta oli ensimmäinen tai toinen 
useamman kerran. Palkin-
noksi annettiin ohut kirja tai 
jotain muuta.

Osallistuminen 
Tervahiihtoihin 
Martta muutti työn peräs-
sä Ouluun 1970-luvulla. Hän 
jäi kolmen lapsen yksinhuol-
tajaksi. Martta mietti, miten 
tästä eteenpäin? Lapset olivat 
pieniä ja asunnosta oli velkaa. 

Oli päästävä välillä ihmisten 
ilmoille. Ystävät ehdottivat 
Martalle osallistumista Ter-
vahiihtoon. Niinpä hän al-
koi töiden jälkeen ja vapaa-
päivinään harjoittelemaan. 
Kun hän oli kymmenennen 
kerran hiihtänyt 40 kilomet-
rin matkan, niin varttuneem-
mat naiset tulivat kysymään 
häneltä: ”Paljonko sinä hiih-
dit?” Martta vastasi:”40 kilo-
metriä.” Naiset ehdottivat:” 
Ei, hiihdä koko matka, 75 ki-
lometriä!” Martan paras sijoi-
tus oli 11:sta. Naisten retki-
sarjan 40 kilometrin matkalla 
oli arvioiden mukaan 500-600 
osallistujaa. 

- No, seuraavana vuotena 
pidensin harjoittelulenkkejä. 
Hiihdin 35 kilometriä päiväs-
sä, että jaksaisin hiihtää sen 
75 kilometriä. Ja tuli kuule 
kevät ja minä ilmoittauduin 
ja hiihdin sen 75 kilometriä!

Maalialueella olivat ne sa-
mat naiset ja sanoi heille: ”En 
minä kuollutkaan, vaikka 
niin epäilin.” 

Viitenä vuotena peräk-
käin hiihdin 75 kilometriä. 
Kyllä se on pitkä matka. Pa-
ras aika oli muutama mi-
nuutti yli kuuden tunnin. 
Lähdöt tapahtuivat Erkkolan 
sillasta vähän alaspäin, joen 
rannalta. Tervahiihto on iso 
retkihiihtotapahtuma. Kyllä 
minä säikähdin, kun luin Ka-
levasta, että jäät olivat lähte-
neet joesta tiistaina. Sunnun-
taina jäänreunalla oli 2000 
hiihtäjää lähdössä. 50 metrin 
päässä  avovedestä. Kymme-
niä rivejä lähti yhtaikaa tai-
paleelle. Siinä olisi voinut tul-
la useita vainajia, jos hiihtäjät 
sukset jalassa olisivat vajon-
neet jokeen! Oli siinä siuna-
us! En muista vuotta, milloin 
se tapahtui. Lähtöalue on nyt 
eri paikassa. Viimeksi olin 
Tervahiihdoissa 1986, silloin 
olin 49-vuotias, kertoi iloinen 
Koskela.

Hiihtoharrastus 
jatkuu kotipitäjän 
laduilla
Eläkepäiviään Koskela on 
viettänyt kotipitäjässään 

vuodesta 1996 lähtien. Hän 
on jatkanut hiihtämistä vuo-
sittain. Kerran eräs mies sa-
noi hänelle hiihtävänsä 1000 
kilometriä vuodessa.

Silloin Martta päätti ko-
keilla samaa. Ajatus tuntui 
hänestä aivan hirveältä. Hän 
mietti, voisiko se olla hänelle 
mahdollista. Siitä asti hänelle 
on kertynyt se 1000 kilomet-
riä joka vuosi, jo 12 kertaa.

Martta hiihtää mieluiten 
yksin. Se on hänen mieles-
tään parasta, koska kukaan 
ei ole hoputtamassa tai top-

puuttelemassa. Hän käy Ku-
renalan hiihtolatujen lisäksi 
usein hiihtämässä Syötteellä.

- Sitä on sattunut jos mitä! 
Hiihtelin kerran Ahmatuval-
ta Ylpiätuvalle. Siellä on va-
roituskyltti jyrkästä laskusta! 
Pääsin hyvässä kelissä no-
kan päälle ja pysähdyin ot-
tamaan suksia jalasta. Siellä 

on jylhät isot kuuset ja yhtäk-
kiä kuulin laulua! Minä kat-
soin puuhun, että onko siel-
lä radio. Eikö mies mutkan 
takaa laskenut siihen punai-
nen pipo päässään ja lauloi 
mennessään: ”Anna mennä, 
kun on alamäki vaan!” Ja mi-
nua alkoi niin naurattamaan 
se tilanne. Mies sukelsi jyrk-

kää rinnettä alas ja metsässä 
raikui: ”Anna mennä, kun on 
alamäki vaan!” Se pysyi mit-
kään mielessä. Mies näki, että 
minua arasti laskea ja keksi 
varmaan tuon laulun. Minä 
nauroin koko matkan Iso-
Syötteelle saakka! 

Ape Nieminen

Martta liikkuu mielellään joka päivä. Hän patikoi, hiihtää, kerää marjoja ja osallistuu hirven metsästykseen. Retkillään hän on 
päässyt näkemään näädän ja ilveksen. 

Martta on osallistunut 15 kertaa Tervahiihtoihin.

- Liikkukaa ihmiset, niin pysytte terveinä! Se on erittäin tärkeää. Ei saa jäädä sisälle. Metsäs-
sä on lysti olla! Luonto muuttaa ihmistä, jos on harmittanut, niin iloisella mielellä tulee ta-
kaisin, tietää Martta.

- Syötehiihdon olen hiihtänyt seitsemän kertaa, viimeksi 2019. On se kova taival. Tämän ke-
vään hiihdoista en nähnyt ilmoitusta, olisin saattanut käydä hiihtämässä, sanoi Martta.

- Minun äiti sanoi pääkipua 
valittavalle naapurin naisel-
le: Pistäppä huivi päähän ja 
mene rantteelle puita hak-
kaamaan, niin kyllä pääkipu 
lähtee, kertoi Martta.
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Hyvinvointivaliokunta tutustui varhaiskasvatukseen

Pudasjärvellä tehdään laadukasta työtä
Pudasjärven kaupungin hy-
vinvointivaliokunta tutus-
tui puheenjohtajansa Mir-
ka Väyrysen luotsaama 
27.4.2022 kaupungin var-
haiskasvatuksen nykyti-
laan. Tutustumiskäynnit 
tehtiin Pikku-Piitun ja Pik-
ku-Paavalin päiväkoteihin. 
Pudasjärvellä alle seitse-
mänvuotiaat lapset voivat 
saada varhaiskasvatuspal-
veluja kaupungin järjestä-
mänä. Varhaiskasvatuksen 
tavoitteena on tukea lap-
sen kasvua, kehitystä ja op-
pimista sekä edistää lapsen 
hyvinvointia. Varhaiskas-
vatuksen aluejohtajat Merja 
Kemppainen ja Jaana Rajala 
kertoivat aluksi, miten päi-
vähoito ennen järjestettiin ja 
mitä muutoksia siinä on ta-
pahtunut tähän päivään tul-
taessa. 

Ennen lapsia  
hoidettiin,  
nykyään  
kasvatetaan
- Enimmillään Pudasjärvel-
lä on ollut 1980-1990 luku-
jen vaihteessa 85 perhepäi-
vähoitajaa. Tällä hetkellä 
perhepäivähoitajia on Ku-
renalla kaksi, Hetekyläs-
sä yksi, Ranualla yksi ja Ja-

Jaana Rajala ja Merja Kemppainen auttoivat hyvinvointivaliokunnan jäseniä ja kaupungin vi-
ranhaltijoita: Katja Siekkistä, Outi Nivakoskea, Juha Holappaa, Outi Lehtimäkeä, Mirka Väy-
rystä, Pekka Kinnusta, Janne Majavaa ja kuvan ottanutta Ape Niemistä tutustumaan Pudasjär-
ven kaupungin varhaiskasvatuksen nykytilaan.

urakkajärvellä yksi, jotka 
hoitavat lapsia omassa ko-
dissaan. Lasten kotona hoi-
tavia perhepäivähoitajia ei 
ole tällä hetkellä lainkaan. 
Nykyään ei puhuta lasten 
päivähoidosta, vaan lap-
sen varhaiskasvatukses-
ta. Painopiste on siirtynyt 
hoitamisesta kasvatukseen 
ja oppimiseen. Työnteki-
jöiden ammattitaitovaati-
miset ovat myös palkan li-
säksi nousseet entisajoista. 
Pudasjärvellä varhaiskas-
vatuksen piirissä on 230 las-
ta. Henkilöstöä on 58. Ryh-
mäperhepäivähoitokoteja 
on Kurenalla, Kipinässä, Sa-
rakylässä 22.11.2021 alkaen 
ja Syötteellä 11.10.2021 al-
kaen, kertoivat Kemppai-
nen ja Rajala.

Vanhempainvapaan la-
kimuutos, joka astuu voi-
maan 1.8.2022 vaikuttaa 
varhaiskasvatuksen osal-
listumiseen. Lakimuutok-
sen myötä lapselle saa ha-
kea varhaiskasvatusta sen 
kuukauden alusta, milloin 
hän täyttää yhdeksän kuu-
kautta. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että nuorim-
mat varhaiskasvatukseen 
osallistuvat lapset voivat 
olla kahdeksan kuukauden 
ikäisiä. Hoitaja tarve tulee 

ja työvälineitä. On pyritty 
luopumaan työntekijöiden 
kaikista ”muista töistä”, jot-
ta he voisivat keskittyä hei-
dän omaan osaamiseensa 
eli kasvatustehtävään. 

- Meillä on varsin kes-
kusteleva ja hyvähenkinen 
valiokunta. On mahtavaa 
olla mukana tämmöisessä 
porukassa, tekemässä töi-
tä pudasjärveläisten hyvin-

voinnin eteen, tiivisti Väy-
rynen vierailun päätteeksi.

Ape Nieminen

muuttumaan, koska tuon 
ikäinen lapsi on vielä niin 
sanottu syliin hoidettava.

- Positiivista on toki se, 
että meille kerrotun mu-
kaan lakimuutoksen myötä 
vanhemmat voivat jousta-
vammin pitää vanhempai-
nvapaata ja lapsen hoito-
paikka säilyy jakson aikana. 
Siitä huolimatta henkilö-
kohtaisesti koen, että kah-
deksan kuukauden ikäiset 
kuuluvat kotiin ja vanhem-
pien huomaan hoidettavik-
si. En myöskään ymmärrä 
hallituksen linjausta siitä, 
että tavoitteena on saada 90 
prosenttia lapsista varhais-
kasvatuksen piiriin, totesi 
Väyrynen. 

Varhaiskasvatusta 
toteutetaan  
hyvissä tiloissa 
Kemppainen ja Rajala ovat 
edelleen erittäin kiitollisia 
kaupungin päättäjille uu-
sista Pikku-Paavalin tilois-
ta. Pikku-Piitun vuokratilat 
on kalustettu vastaamaan 
Pikku-Paavalin tasoa, jo-
ten lapsilla ja työntekijöillä 
on tasavertaiset olosuhteet. 
Pikku-Piituun on hommat-
tu työntekijöiden ergono-
miaa parantavia kalusteita 

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

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

MEILTÄ TUOTTEET SEKÄ VENEET!
ESIM.

749€
KAMPANJAKAMPANJA

Ovh. 990€

1.190€
KAMPANJAKAMPANJA

Ovh. 1550€

1.390€
KAMPANJAKAMPANJA

Ovh. 1690€
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TERHI SAIMANTERHI SAIMAN
Perinteinen suomalainen soutuvene Terhin tapaan toteutettuna. Tämä avovene liik-Perinteinen suomalainen soutuvene Terhin tapaan toteutettuna. Tämä avovene liik-
kuu kevyesti ja sulavasti sekä soutaen että moottorilla, mutta on paljon perinteisiä kuu kevyesti ja sulavasti sekä soutaen että moottorilla, mutta on paljon perinteisiä 
veneitä huolettomampi. Saimanin vankka ABS-muovista tehty sandwich-runko kes-veneitä huolettomampi. Saimanin vankka ABS-muovista tehty sandwich-runko kes-
tää puu- ja lasikuituveneitä paremmin kovatkin iskut ja esimerkiksi rantautumisen tää puu- ja lasikuituveneitä paremmin kovatkin iskut ja esimerkiksi rantautumisen 
aiheuttamat kolhut. Saimanissa on paikat kahdelle airoparille sekä pienelle perä-aiheuttamat kolhut. Saimanissa on paikat kahdelle airoparille sekä pienelle perä-
moottorille. Vene on varustettu lukittavilla säilytystiloilla ja säädettävällä keskipenkil-moottorille. Vene on varustettu lukittavilla säilytystiloilla ja säädettävällä keskipenkil-
lä. Terhi Saiman on saatavissa valkoisena ja vihreänä.lä. Terhi Saiman on saatavissa valkoisena ja vihreänä.

1.790€ Ovh. 2250€

TERHI SAIMAN HUNTERTERHI SAIMAN HUNTER

1.790€

TERHI 385TERHI 385

1.790€

VENEET SAAPUNEET MYÖS MUITAKIN MALLEJA

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

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

Ovh. 2250€ Ovh. 2250€
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Reino Rasilaisen ja Soili Jääskeläisen toimittama ”Ko-
miat, reirut ja lupsakkaat” (Valitut Palat 2015) ker-
too maakunnista kaskujen valossa. Lapista monel-
le muistuu ensimmäiseksi mieleen legendaarinen 
”Nätti-Jussi”. Juho Vihtori Nätti (1890–1964) oli met-
sätyömies, josta on tehty lehtijuttuja, kirjoja, näytel-
miä, seminaareja ja elokuvia. Pian kai Nätti-Jussi on-
kin jatkossa Netti-Jussi! 
Tässä yksi tyypillinen tarina: Nätti-Jussi kävi pankis-
sa nostamassa repun täyteen rahaa. Pankkineiti kir-
jasi: ”Nätti otti vähäsen.” 

* * *
Nätti-Jussi hiihteli Inarin puolella savotalle rahattoma-
na. Joka penni oli huvennut maalikylässä hummailuun. 
Pöllintekoa oli, mutta ei ollut työkaluja. Savotan kauppi-
as pelasti tilanteen myymällä Nätille pokasahan velaksi. 
Elämä näytti taas hymyilevän ja niinpä Nätti lausahti: – 
Nyt se on Nätti taas sahanomistaja.

* * *
Kaksi saamelaista oli päässyt kesätöihin TVH:lle. Heil-
lä oli tapana keitellä kahvia tulilla, tienpenkalla metsän 
puolella. Lappiin oli annettu metsäpalovaroitus, ja työn-
johtaja varoitti miehiä: – Entäpä jos nuo teidän tulet kar-
kaavat metsään?
– Jo vain net karkaavat, niin tehemmä uudet tulet!

* * *
Tunturihotellin baaritiskillä pari paikkakunnan nuor-
ta miestä yritti hieroa lähempää tuttavuutta kahden tu-
ristitytön kanssa. Miehet eivät halunneet paljastaa koti-
paikkaansa, kun tytöt sitä kysyivät. Toinen vastasi: – Met 
olemma Vanthaalta. 

* * *
Pari miestä ajeli öiseen aikaan autolla Kolarin kirkonky-
län läpi. Kylän raitilla mennä jolkotteli koira, joka ei suos-
tunut väistämään autoa. Kuski aprikoi, pitäisikö hänen 
ajaa koiran päältä. Kyydissä ollut varoitti: 
– Älä aja, koira on kylän ainoa veronmaksaja!

* * *
Vanha isäntä oli joutunut hoidettavaksi luonnonparan-
tolaan. Siellä hänelle oli syötetty vihanneksia ja annettu 
ammehoitoja. Mies palasi kotiin ja siellä kysyttiin:
– Miten net sinua siellä hoitivat?
Isäntä vastasi ykskantaan: – Heiniä ethen ja takapuoli 
vethen. 

* * *
Sotien jälkeen, kun monista tavaroista oli pula, Lapissa 
harjoitettiin paljon salakuljetusta. Eräs Tornion mies kä-
veli päivittäin Haaparannan puolelle ja palatessaan työn-
si aina mukanaan kottikärryn täynnä hiekkaa. Rajavarti-
jat penkoivat harva se päivä kottikärryn hiekan, mutta 
mitään kiellettyä ei hiekasta koskaan löytynyt. Toiset ky-
syivät mieheltä, onko tuossa nyt mitään järkeä – tuoda 
hiekkaa Ruotsin puolelta, onhan sitä riittämiin Suomes-
sakin. 
Mies vastasi: – Enhän minä sieltä hiekkaa tuokaan, vaan 
kottikärryjä! 

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

Nätti-Jussi on  
pian Netti-Jussi!

la 21.5. kevättansseihin 
Naapurinvaaran huvikeskukselle.

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

Järjestää: Pudasjärven NS/Iijoen Tanssijat

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

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

heimo.turunen@vkkmedia.fi

Vielä 

on tilaa!Markkinat heinäkuussa 
kahden vuoden tauon jälkeen
Pudasjärven Yrittäjien ke-
vätkokous pidettiin huhti-
kuun alkupuolella Syötteen 
Eräpalveluissa. Kevätkoko-
uksessa kuultiin Eräpalve-
lujen toiminnan esittely ja 
tutustuttiin Huskytarhan 
kahvioon, jossa kokous pi-
dettiin. Kukin osallistuja 
esitteli myös itsensä ja ker-
toi yrityksensä kuulumiset. 
Syötteeltä kerrottiin, että on 
ollut erittäin vilkasta koko 
talven ajan. Tunturi-Marke-
tin yrittäjä Minna Puolakka 
tarjosi kuohuviinit kokous-
päivänä olleen syntymäpäi-
vänsä kunniaksi ja otti vas-
taan kokousväen onnittelut.

Toimintakertomuksen 
käsittelyn yhteydessä todet-
tiin viime vuonna olleen vil-
kasta toimintaa koronasta 
huolimatta. Markkinoita ei 
pystytty pitämän jo toisena 
vuonna peräkkäin. Uusia jä-
seniä tuli vuoden aikana pe-
räti 22 sekä uusia seniorijäse-
niä liittyi kaksi. Jäsenmäärä 
oli vuoden lopussa 142 ja 15 
seniorijäsentä. 

Viime vuoden syyskuus-
sa juhlittiin Yrittäjän päivää 
nostamalla kaupungin kans-
sa Suomen lippu salkoon, 
jonka jälkeen oli yrittäjien 
aamukahvit kaupunginta-
lossa. 

Uusien valtuutettujen ja 
yrittäjien yhteinen tutustu-
mistilaisuus oli marraskuus-
sa Hyvän olon keskus Pirtis-
sä. 

Joulunavaus toteutet-
tiin marraskuussa yhdes-
sä Iijokiseudun ja kaupun-
gin kanssa. Yrittäjien alun 
perin puuhaamien jouluva-
lojen toiminnasta on viime 
joulunajasta lähtien vastan-
nut kaupunki. 

Vuoden Yrittäjänä pal-
kittiin pikkujoulussa Kos-
kitraktori Oy ja Vuoden 
merkkihenkilönä Heimo Tu-
runen.

Senioriyrittäjien lounas-
kokoontumisissa on saa-
tu vierailijoilta ajankohtais-
ta tietoa sekä kukitettu uusia 

yrittäjiä ja uusia yrittäjien jä-
seniä. 

Kaupungin  
hankinnoissa  
paikallisuus  
huomioon
Pudasjärven kehitys on an-
tanut yrittäjille neuvontaa ja 
avustanut korona-avustus-
ten hakemisessa. Kehitys-
yhtiön hallituksessa yrittä-
jien edustajana on toiminut 
Tommi Niskanen. Hän to-
tesi yrittäjien tehneen työ-
tä muun muassa kaupun-
kistrategian päivityksessä. 
Siihen on kirjattu, että kau-
punki edistää Pudasjärven 
elinkeinoelämää ja ottaa 
sen päätöksien tekemisessä 
huomiin. Toinen merkittä-
vä yrittäjien vaikuttamisen 
kohde on ollut kaupungin 
hankintaohjeen uudistami-
nen. Hankinnoissa on pää-
tetty ottaa paikallisuus huo-
mioon. Hankintaosaamista 
tulee Niskasen mukaan pa-
rantaa edelleen. Tärkeää on 
se, että paikallisilta yrityksil-
tä kysytään tarjoukset ja tar-
jouspyynnöt laaditaan siten, 
että paikallisilla yrityksillä 
on mahdollisuus tarjota pal-
veluja ja tuotteita kaupun-
gille. 

Tärkeää on yrittäjien yl-
läpitää keskustelua kaupun-
gin kanssa uuden hankinta-
ohjeen viemisessä edelleen 
käytäntöön, teknisellä puo-
lella sitä nyt tehty eniten. 
Muut toiminta-alat on myös 
saatava mukaan käyttämään 
uutta hyväksyttyä hankinta-
ohjetta. 

Marko Rautio kertoi, että 
jouluvaloja on vielä run-
saasti jäljellä, koska uusiin 
sähköpylväisiin ei saada 
Kurenalla kaikkia entisiä va-
loja asennettua. Päätettiinkin 
esittää, että kuluvan vuoden 
lopulla kaupunki asentaa 
ylimääräiset jouluvalot Syöt-
teelle. 

Koko tori  
markkinoiden 
käytössä
Tänä vuonna markkinat jär-
jestetään 8.-9.7. kahden vuo-
den tauon jälkeen. Koko tori 
on entiseen tapaan käytös-
sä, koska takaosaan tule-
va rakennustyö käynnisty-
nee aikaisintaan elokuussa. 
Markkinaohjelma on pää-
osin koossa. Perjantaina las-
ten ja aikuisten ohjelmaa 
esittää Pressan Katti Val-
to Savolainen Muhokselta 
ja musiikista vastaa Afrikan 
tähti & Armi Tenkula, joka 
myös esiintyy illan markki-
natansseissa Jyrkkäkoskel-
la. Lauantaina esiintyjät ovat 
perinteisesti paikkakunnal-
ta. Suopunki -yhtye esiin-
tyy aamupäivällä ja Vauhko 
Varsa iltapäivällä. Markki-
napuheen pitää ylivieskalai-
nen yrittäjä, kansanedustaja, 
Keskustan eduskuntaryh-
män puheenjohtaja Juha 
Pylväs. Iltapäivällä palki-
taan Vuoden merkkihenkilö. 
Yrittäjien markkina-arpajai-
sissa on palkintoina hirsiait-
ta, kylpytynnyri, sähköpol-
kupyörä tai vaihtoehtoisesti 
robotti ruohonleikkuri. Pal-
kintojen arvo on 5250 euroa. 
Arpojen myynti aloitetaan 
kesäkuussa eri yrityksissä. 

Markkinoille odote-
taan entiseen tapaan yli 100 
markkinamyyjää ja kävijöitä 
jopa 10 000 henkeä. 

Heimo Turunen
Markkinat järjestetään 8.-9.7. Pudasjärven torilla kahden vuoden tauon jälkeen. Kuva viimek-
si pidetyiltä markkinoilta vuonna 2019. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Tunturi Marketin yrittäjä 
Minna Puolakka, jonka syntymäpäivää juhlittiin samalla. Va-
semmalla yrittäjien varapuheenjohtaja Marko Rautio ja oi-
kealla kauppiasyrittäjä Markku Puolakka. 

Yrittäjien kevätkokous pidettiin Syötteen Eräpalvelujen Husky-kahvilassa. Yrittäjäpariskun-
nalle Johanna ja Janne Määtälle tuotiin onnittelukukat vilkkaan talvikauden toiminnasta.

KIRPPIS PE-LA 
20.-21.5.   

KLO 11-15.
Lukiontie 1 

(ent. leipomo) 
Tervetuloa!
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YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa

PALVELUHAKEMISTOSTA 

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
•  VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
TYÖT
•  VAHINKOTARKISTUKSET
•  LASINVAIHDOT JA  

   -KORJAUKSET
•  KOLARIKORJAUKSET
•  AUTOMAALAUKSET
•  ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMOVAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

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

Lauri Tuomaala 040 935 9560, laurituomaala@outlook.com

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

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

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

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

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

FYSIOTERAPIAPALVELU

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

olkapääasiakkaille
- Äitiysfysioterapia ja äitiysliikuntavalmennus

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

Fysio Aurea,  
Hyvän Olon Keskus Pirtti, liiketila 2,  

Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi
puh. 040 650 1992

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

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

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

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa

PALVELUHAKEMISTOSTA 

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  p. 0400 499 745

Pudasjärven K-Raudan 
kauppiaalla Jukka Valko-
lalla oli iloista kerrottavaa, 
kun he yhteisvoimin nosti-
vat suuren karhun kaupan 
etuoven läheisyyteen. Val-
kola kertoi, että he halusi-
vat järjestää asiakkailleen 
arpatempauksen, jonka pää-
palkintona on upea karhu-
veistos. Haluamme palki-
ta jonkun asiakkaistamme. 
Virallisesti arpajaistempa-
us alkaa 13.5. Kaikilla asiak-
kaillamme on mahdollisuus 
osallistua karhun arvontaan. 

Jokainen meillä ostanut asi-
akas saa kassalla arpalipuk-
keen, joka oikeuttaa osallis-
tumaan 1200 euron arvoisen 
karhun arvontaan. Arpa-
jaisaika kestää siis koko ke-
sän ja elokuun lopussa kat-
sotaan kenen peräkärryyn 
tämä nostetaan. Moottori-
sahalla veistetyllä karhulla 
on kokoa ja näköä. Sen voi 
asettaa etupihalleen, puutar-
haan tai mökilleen. Karhun 
on tehnyt pudasjärveläinen 
Erkki Ojala.

- Useampia päiviä on 

mennyt karhun tekemiseen. 
Pikkuhiljaa olen työstänyt 
puuta ja etsinyt karhun esil-
le moottorisahalla. Karhu-
veistoksia täytyy suunni-
tella. Omia ideoita täytyy 
laittaa veistettävään työ-
hön, että saisi siihen elämää 
ja tarkoitusta. Itse olen aikoi-
naan ollut törmällä katsele-
massa, kun miehet nuotta-
sivat lohta Iijoesta. Karhun 
käsissä oleva lohi kuvaa 
paikallisuutta, mutta myös 
karhun luontaista käyttäy-
tymistä Kanadan erämaajo-

kien rannoilla. Itse en ole on-
nistunut näkemään karhua 
luonnossa, mutta karhu on 
havainnut minut monta ker-
taa, kertoi Erkki Ojala upe-
asta karhutyöstään.

Ape Nieminen

K-Raudan arpajaistempauk-
sen pääpalkintona on Erk-
ki Ojalan veistämä karhu. 

Kauppias Jukka Valkola toi-
voo runsasta osallistumis-

ta, - Jokainen meillä ostanut 
asiakas saa kassalla arpali-

pukkeen!

K-Raudan kesänkauden 
avajaistempaus
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

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

Meiltä:

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

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

LAKIPALVELUITA

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

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

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

MAARAKENNUSTA

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

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

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

Anon Ase ja Tukku

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

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

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

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

VARAOSIA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy

METALLINKIERRÄTYSTÄ

OSTETAAN
044 783 1121 
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA- 
PALVELUT!

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkipalvelut 
Erkkilä Janne  010 257 1901 
Nyman Jaana 010 257 1904 
Outila Hanne  010 257 1917

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

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

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

Jenni Jenni 
Timonen-HøgliTimonen-Høgli  

040 363 6720

Asunto-Asunto-
kauppa, kauppa, 

kauppakirjat, kauppakirjat, 
kaupan-kaupan-

vahvistuksetvahvistukset

ASUNTOKAUPAT

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

Tiina Pitkäsen esiintyminen 
on iloista. Hänen rauhallinen 
olemuksensa tuo rakkaut-
ta, lämpöä ja iloisuutta kuu-
lijoille.

Iskelmälaulaja Tiina Pitkänen 
esiintyi LC Pudasjärvi Hilimo-
jen järjestämillä Hyvän Olon 
Messuilla. Hänellä oli kak-
si sessiota. Väliajalla hänel-
lä oli aikaa kertoa kuulumisia 
ja tulevaisuuden keikkasuun-
nitelmistaan. Tiinalta ilmestyi 
14.4.2022 uusi single nimeltä 
”Toisillemme parasta.” Sävel-
lys on Antti Kleemolan ja sanat 
Eija Hinkkalan. Kappale edus-
taa tämän päivän iskelmää. 
Edellinen julkaisu oli maalis-
kuulta 2021 ”Häpeämätön”.

- Olen yrittäjä ja teen bio-
resonanssimittauksia laulami-
sen lisäksi. Tanssikeikkoja olen 
saanut tehdä

maaliskuusta saakka la-
voilla ja ravintoloissa. Lisäk-
si on ollut yksityistilaisuuk-
sia ja vapun aikana iso Mies 
2.2-musiikkiteatterishow Iso 
ilo-kuoron kanssa, jossa olen 
mukana. Kesäkin näyttää tosi 
kivalta. Tanssikeikkoja on tu-
lossa Sarmas-bändin kanssa. 
Tuiran seurakunta tilasi kirk-
koon iskelmämusiikki-illan. 
Mielestäni on ihanaa ja ava-
rakatseista, että kirkossakin 
voidaan soittaa ja laulaa näi-
tä kauniita iskelmiä, joissa on 
sanomaa. Minunkin monis-
sa kappaleissa on jokin syväl-
lisempi merkitys. Kesäkuus-
sa on tulossa ”Tarinalauluja ja 

laulutarinoita”-konsertti. Sitä 
olemme tehneet jo muutami-
na vuosina aikaisemmin. Kon-
sertti-idean taustalla on sa-
noittaja Eija Hinkkala, joka on 
sanoittanut suurimman osan 
minunkin levyttämistäni kap-
paleista. Eijalta usein kysytään, 
miten laulujen tekstit syntyvät, 
joten tässä konsertissa niitä 
kerrotaan. Konsertin ohjelmis-
to koostuu Eijan sanoituksista 
ja hän kertoo laulujen välissä 
niiden syntyyn ja myöhem-
piin aiheisiin liittyviä lyhyitä ja 
kiinnostavia tositarinoita. Osin 
koskettavia, osin hauskoja. 
Laulut saavat uusia merkityk-
siä kuulijoiden mielessä, kun 

he kuulevat niihin liittyvät ta-
rinat. Minun lisäkseni konser-
teissa laulaa The Voice of Fin-
landin 2019 voittaja Markus 
Salo. Säestäjinä ovat Masi Luo-
ma ja Mikko Kangasjärvi. Kon-
sertin kappaleet ovat eri artis-
tien levyttämiä lauluja muun 
muassa Suvi Teräsniskalta, 
Yö-yhtyeeltä, Jari Sillanpäältä, 
Katri Helenan, Markus Salol-
ta, ja minulta, kertoi Pitkänen.

Seuraavan kerran pudas-
järveläiset voivat kuulla Tiina 
Pitkäsen musiikkia Hampus-
hallilla 18.6. ja Venetsialaisis-
sa 27.8.

Ape Nieminen

Tiina Pitkäsen kuulumisia

Demir Aleyna, Ekdahl 
Otto, Heiskanen Veera, 
Hinkula Essi, Holappa 
Viivi, Hyypiö Ahti, Här-
könen Vili, Laitinen Jere, 
Lasala Lotta, Mattila Joo-
nas, Ojala Aino, Pyykkö-
nen Jesse, Sarajärvi Sirk-
ku, Suanto Matleena, 
Syrjä Viivi, Tauriainen 
Niko, Valkola Sara, Väi-
sänen Iida. 

Kevään 2022  
uudet  

ylioppilaat  
Pudasjärven  

lukio
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PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

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

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

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

Kioski! Yleisötapahtuma. Tervetuloa!

VEISTOKURSSI 
NAISILLE SIURUAN IKOSENNIEMELLÄ

Viinivaaran Vesiosuuskunnan 
VUOSIKOKOUS 

la 28.5.2022 klo 14.00
osoitteessa Autionperäntie 44, 

93160 Hetejärvi.
Esillä sääntöjen määräämät asiat. 

TERVETULOA!
Hallitus

Pudasjärven 
Urheilijoiden 
KEVÄTKOKOUS 
29.5.2022 klo 18.00 Puikkarissa.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

MYYDÄÄN
Perämoottori 

Yamaha 4hv nelitahti. 
Ulkoinen tankki mahdollisuus.
Varmatoiminen, siisti/hyväkun-

toinen. Paperit on/ohjekirja/
huolto vermeet, hp. 470 €. 

P. 0400 212 166.

Ervastin Vesiosuuskunnan
VUOSIKOKOUS
pidetään perjantaina 27.5.2022 

klo 19.00 Nokipannu Oy:n tiloissa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 14§:ssä

mainitut asiat.
Hallitus

Pudasjärven 
Seulan vesiosuuskunnan
VUOSIKOKOUS

pidetään sunnuntaina 29.5.2022 
klo 14.00 Hetepirtillä, 
os. Hetekyläntie 931.

Esillä sääntömääräiset ym:t esille tulevat asiat.
Tervetuloa! Hallitus

Tervetuloa mukaan!

RETKEN SARAKYLÄÄN JA 
KOUVALLE

 la 11.6. Lähtö Oikopolun pysäkiltä klo 8.30. 
Paluu samaan paikkaan klo 17.00.

Pudasjärven maa- ja 
kotitalousnaiset järjestävät

PUDASJÄRVEN KYLÄT TUTUKSI TEEMALLA

Lähde tutustumaan kylien historiaan ihmisiin ja 
nähtävyyksiin. Retkellä on myös mahdollisuus saunomi-

seen Kouvalla. Retken hinta on 20 € jäseniltä 
30 € ei jäseniltä (hintaan sisältyy matka,ruoka/kahvi ja 

sauna). Ilmoittautumiset 5.6 mennessä 
Raijalle puh. 044 238 0982.

Pintamon paliskunnan 
VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS 

pidetään Korpisen kylätalolla 
la 28.5. alkaen klo 16. 

Käsiteltävät asiat: Poronhoitoasetuksen 4§ mainitut asiat.   
Hallituksen esittämät asiat. Muut esille tulevat asiat.  

Paliskunnan hallitus

Ala-Livon vesiosuuskunnan
VUOSIKOKOUS

lauantaina 2.7.2022 klo 15 alkaen 
Juntusessa (Sarakyläntie 83).

Esillä sääntömääräiset asiat  ym. muut esille tulevat 
asiat sekä  sääntömuutos vuosikokouksen 

ilmoitusmenettelystä, kokouskutsu voidaan lähettää  
WhatsApp-ryhmää tai vastaavaa sovellusta käyttäen, 

säännöissä määritettyjen tapojen lisäksi.
Tervetuloa!  Hallitus

FC Kurenpojat
KOTIOTTELUVIIKONLOPPU 

SUOJALINNALLA:

Otteluihin vapaa pääsy, kioski palvelee. 

P13 KAKKONEN 
FC Kurenpojat - FC Raahe la 21.5. klo 12.30

MIEHET NELONEN 
FC KURENPOJAT - OSPA LA 21.5. KLO 15

P12 KAKKONEN 
FC Kurenpojat - AjaxT/10-11 su 22.5. klo 14

Siuruan vesiosuuskunnan 
VUOSIKOKOUS 

su 29.5 Klo 14.00 Hirviseuran majalla 
Konttilan erä, Virtainniementie, 

Yli-Siurua.
Esillä sääntömääräiset ym.esille tulevat asiat.

Tervetuloa! Hallitus

Hetejärven vesiosuuskunnan 
VUOSIKOKOUS 
Hetepirtillä pe 27.5. klo 19.

Esillä sääntömääräiset ja muut esille tulevat asiat. 
Tervetuloa! Hallitus   

PUDASJÄRVEN URHEILIJAT
* jaostotoiminta

PUU SUUNNISTUSJAOSTO

Suunnistuskauden ava-
jaiset lauantaina 21.5 klo 
12.00 Jyrkkäkosken huvi-
keskus. 

Radat A, B ja 
helppo C.
Lisätiedot 
0400 157 422.

Kollajan Vesiosuuskunnan
VUOSIKOKOUS

la 4.6.2022 klo 12.00 Taina ja Pentti 
Rantalalla, os. Ollilantie 9.

Esillä säntömääräiset sekä muut esille tulevat asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 11.00.

Tervetuloa! Hallitus

Kuren vesiosuuskunnan 
VUOSIKOKOUS

27.5.2022 klo 18.00 
Kylätalolla. Hallitus

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

VUOKRATAAN 
rivitalokaksio 
42 m2, Koivutie 7

p. 040 538 4801/Jaana

Ikosen paliskunnan
VARSINAINEN 

KEVÄTKOKOUS
la 28.5.2022 klo 17.00 

Raimo Hepolan talossa.
Käsiteltävät asiat: 1. Ph4 pykälän määräämät asiat.

2. Muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus 16.5.2022

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 13. 
HUOM!  22.5. Ei tilaisuutta

Lämpimästi tervetuloa!

Kun minulla on sydämessäni paljon murheita , Kun minulla on sydämessäni paljon murheita , 
niin Sinun lohdutuksesi ilahduttaa niin Sinun lohdutuksesi ilahduttaa 
ninun sieluni. Ps.94:19ninun sieluni. Ps.94:19

Pudasjärven 
Livon paliskunnan 

VARSINAINEN 
KEVÄTKOKOUS 

Livon koululla su 29.5.2022 klo 12.00. 
Käsiteltävät asiat:

ph-asetuksen 4§:n määräämät asiat, valitaan 
rahastonhoitaja seuraaville kahdelle ph-vuodelle, 

ym. esille tulevat asiat. 
Pärjänsuo 14.5.2022 Hallitus  

MYYDÄÄN TAI 
VUOKRATAAN

 omakotitalo 105 neliöätä 
ja autotalli-varasto Pietarilan 

alueella. Vapaa 1.7. alkaen. 
Lämmitysvaihtoehdot 

puu, öljy ja sähkö. 
P. 040 6877 369.

Pärjänsuon Vesiosuuskunnan
YLEINEN KOKOUS
lauantaina 4.6.2022 klo 11 Hirvihallilla.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! Hallitus

Metsälän Vesiosuuskunnan
VUOSIKOKOUS

pidetään lauantaina 28.5.2022 klo 11 
Metsäpirtillä.

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Hallituksen kokous klo 10.

Tervetuloa! Puheenjohtaja

PUDASJARVI.FI

PERHEPÄIVÄHOITAJAN  
TEHTÄVÄ SARAKYLÄSSÄ
Haemme perhepäivähoitajaa Sarakylän ryhmäper-
hepäivähoitokotiin ajalle 10.8.2022 -31.7.2023.

Työ on työsuhteen alussa osa-aikaista, mutta voi 
muuttua kokoaikaiseksi. Mikäli olet reipas, joustava 
ja hyvät vuorovaikutustaidot omaava henkilö, niin 
liity joukkomme. Lisätietoja saa varhaiskasvatuksen 
aluejohtaja Merja Kemppaiselta puh. 0400 626513. 

Hakemukset tulee lähettää 3.6.2022 klo 15.00 men-
nessä osoitteessa www.pudasjarvi.fi/rekrytointi, josta 
koko työpaikkailmoitus on luettavissa.

Varhaiskasvatus
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PUDASJARVI.FI

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET  
VUODELLE 2022
Pudasjärven kaupungin valtuusto on 
hyväksynyt Pudasjärven kaupungin yk-
sityistiekäytännöt 8.10.2020. Yksityistei-
den kunnossapidon hoitamisen ja avus-
tuksien myöntämisen tavoitteena on 
varmistaa haja-asutusalueen liikenne-
verkon säilyminen liikenteen edellyttä-
mässä tyydyttävässä kunnossa kaikkina 
vuodenaikoina. 
Vuonna 2021 avustusta saaneiden ei tar-
vitse hakea erikseen avustuksia vuosille 
2022 ja 2023 mikäli yksityistiekäytän-
töjen mukaiset avustusehdot täyttyvät. 
Avustusten saajat ovat velvollisia ilmoit-
tamaan tiestötiedoissa tapahtuneista 
muutoksista, jotka voivat vaikuttaa avus-
tuksen suuruuteen. Tällaisia tietoja ovat 
mm. vakituisen asutuksen ja tienpituu-
den muutokset. Kaupungilla on oikeus 
periä aiheettomasti maksettu avustus 
takaisin.
Yksityistiekäytäntöihin liittyvää kunnos-
sapitoavustusta voi hakea yksityistielle, 
omalle tielle tai sopimustielle joka täyttää 
yksityistiekäytännöissä mainitut ehdot. 
• Yksityistie on tie, jossa on yksityis-

tielain mukainen yksityistiekunta. 
Tiekunnalla tarkoitetaan yhtä tai use-
ampaa tietä koskevien asioiden hoi-
tamiseksi perustettua tieosakkaiden 
muodostamaa yhteisöä.

• Sopimustie on tie, jota muillakin hen-
kilöillä kuin kiinteistön omistajalla tai 
haltijalla on osapuolten välisen sopi-
muksen nojalla oikeus käyttää. Yksi-
tyistielakia ei sovelleta sopimusteihin.

• Omatie on tie, jota vain asianomaisen 
kiinteistön omistajalla tai haltijalla on 
oikeus käyttää. Yksityistielakia ei so-
velleta omaan tiehen.

Jokaiselle tietyypille on omat erilliset ha-
kemuslomakkeet ja hakemukseen pitää 
laittaa mukaan myös tarvittavat liitteet.
Vuonna 2022 hakemukset on jätettävä 
30.6.2022 mennessä.
Kunnossapitoavustusta koskeva kun-
nossapitokausi on vuosittain 1.10. - 30.9. 
Kunnossapitoavustus kattaa sekä talvi- 
että kesäkunnossapidon. Kunnossapitoa-
vustus maksetaan kunnossapitokauden 
jälkeen.
Pudasjärven kaupungin yksityistiekäy-
tännöt sekä hakemuslomakkeet avus-
tusten hakemiseksi on nähtävänä kau-
pungin internetsivustolla ja löytyy myös 
kaupungin asiakaspalvelupisteestä. 
Hakemukset tulee jättää merkillä  
”Kunnossapitoavustushakemus 2022” 
sähköisesti os. kirjaamo@pudasjarvi.fi tai 
postitse osoitteeseen:
Pudasjärven kaupunki 
”Kunnossapitoavustushakemus 2022” 
PL 10, 93100 PUDASJÄRVI
Lomakkeen voi toimittaa myös paperise-
na asiakaspalvelupisteeseen. Asiakas-
palvelupiste sijaitsee 31.5.2022 saakka 
kaupungintalolla, os. Varsitie 7, 1.6.2022 
lähtien Hyvän olon keskus Pirtissä, os. 
Varsitie 1.
Puutteellisia avustushakemuksia ei kä-
sitellä.
Lisätietoja antaa yhdyskuntatekniikan 
päällikkö Pekka Pitkänen, puh. 050 444 
1044

Tekninen- ja ympäristötoiminta

Panumaojan virtavesikunnostuksen aloitusvaiheita.

Pitkäjänteinen työ 
palkitsee paikallistoimijan
Keskiviikkona 11.5. mietit-
tiin Pudasjärvellä paikallis-
toimijoiden kanssa vesien-
hoitoon liittyviä tarpeita ja 
mahdollisuuksia. ProAg-
ria Oulun hallinnoiman VE-
NE-hankkeen asiantuntijat 
toivat hybriditilaisuuteen 
vinkkejä rahoituslähteis-
tä ja herättelivät pohtimaan 
miksi vesistöjä kannattaa 
kunnostaa. Paikan päällä 
kaupungintalon valtuusto-
salissa oli parisenkymmentä 
asiasta kiinnostunutta kuu-
lijaa. 

Paikallisten vesistöjen 
kunnostamisen näkökul-
masta Panumajärvi ry:n Aili 
Jussila avasi viime vuosien 
työmäärää mitä yhdistystoi-
mijat ovat tehneet 

Tehtävä kunnostustyö 
on ollut iso, mutta kaikes-
ta pystyi aistimaan, että se 
on kannattanut. Nyt Pa-
numan yhdistystoimijoil-
la on jo mahdollisuus naut-
tia työn tuloksista. Kuvien 
kautta osallistujat tutustui-
vat melontareitistöön, kos-
teikkoihin, uimarannan ke-
säleikkeihin, ahvensaaliisiin 
ja yhteistyöhön, mitä alueel-
la on tehty.  

Paikallistoimijoiden mer-
kitys vesienhoidossa on tällä 
hetkellä suuri koko Pohjois-
Pohjanmaan alueella. Erilai-
sia rahoitusinstrumentteja 
on tarjolla paljon ja asian-
tuntija-apua saa muun mu-
assa Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen ja VENE-
hankkeen kautta. 

Aili Jussila esitteli Panumajärven ja Panumaojan tämänhet-
kistä tilaa vuosien kunnostustyön jälkeen. Taustalla tilaisuu-
dessa asiantuntijaluennoijana toiminut Heikki Tahkola Oulun 
Kalatalouskeskuksesta. 

Pesiöläntie 21, 93400 TAIVALKOSKI
Puh. 0400 518 080
puutarha@pesiola.fi

Palvelemme
Ma-pe  8.00-20.00
La   9.00-16.00

www.pesiola.fi@pesiola@pesiolanpuutarha

Muista Pesiölän 
ETUKORTTI!

PUUTARHA 
AVOINNA 

PUUTARHA-
PÄIVIEN 

JÄLKEEN 
MA-PE 8-20, 

LA 9-16, 
SU SULJETTU

Tervetuloa Taivalkoskelle Tervetuloa Taivalkoskelle 
Pesiölän Puutarhan Pesiölän Puutarhan 
Puutarhapäiville 20.-21.5.Puutarhapäiville 20.-21.5.

Arvontaa

Kekkilä 
PUUTARHA-

MULTA 
50 l 

Fiskarsin 
PUUTARHA-
TYÖKALUT

5 sk  18 € -15%

Puutarhapäivien tarjouksetPuutarhapäivien tarjoukset

ORVOKIT

15 kpl  

10 €

Puutarhapäivät Puutarhapäivät 
perjantaina 8-18 ja lauantaina 9-16perjantaina 8-18 ja lauantaina 9-16  
Kahvitarjoilu
Talutusratsastusta ja poniajelua pe 10-14 ja la 10-14
Lapsille oman kesäkukan istutus veloituksetta

TERVETULOA!

Illan aikana mietittiin, 
että millaisia harteita vesien-
hoitohankkeen vetäminen 
tarvitsee? Usein ajatellaan, 
että kaupunki tai joku muu 
isompi toimija on paras 
hankkeiden hallinnoija. Aili 
Jussilan terveiset kuitenkin 
herättelivät vesienhoitoil-
lan osallistujia miettimään 
hankkeiden vetäjätahoa hie-
man uudesta näkökulmas-
ta. Mitään ei tapahdu, jos ei 
paikallistasolla tartuta toi-
meen, oli Jussilan viesti kuu-
lijoille. 

Vesienhoitohankkeet 
vaativat aikaa useita vuosia. 
Alkuun on yleensä tarve sel-
vittää esiselvityshankkeen 
tai kuormitusselvityksen 
kautta tärkeimmät toimen-
piteet vesien tilan paran-
tamiseksi. Esiselvitystyön 
jälkeen lähdetään toteutta-
maan toimenpiteitä vesis-

töalueelle. Tällaisia toimen-
piteitä esimerkiksi voisivat 
olla poistokalastukset, vesi-
kasvien niitto, valuma-alu-
eelle tehtävät toimenpiteet 
sekä virtavesikunnostukset. 

Oulun Kalatalouskeskuk-
sen Heikki Tahkola muistut-
teli, että yhteistyö alueen 
toimijoiden kanssa kannat-
taa aloittaa jo ennen kuin 
varsinaisen hankkeen tai ra-
hoituksen suunnittelu aloi-
tetaan. Vesialueen omistaja 
on tärkeä ja hyvä vesienhoi-
tohankkeen toimija, vaikka 
varsinainen hankkeen hal-
linnointi olisikin esimerkik-
si vesienhoitoyhdistyksellä. 

Tulevana kesänä on hyvä 
tarkastella omaa vesistöalu-
etta ja kartoittaa yhteistyö-
mahdollisuuksia vesien ti-
lan parantamiseksi. 

Maarit Satomaa

Misse-kissa esiintyy 
lasten ja perheiden konser-
tissa 18.5. Hyvän Olon Kes-

kuksen Kurkisalissa.
 Tilaisuuden järjestää 

hyvinvointivaliokunta 
yhdessä Pirtin henkilökun-
nan, seurakunnan ja MLL:n 

kanssa

Misse-kissa esiintyy 18.5. Pirtissä
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MatotMatot
myös VM carpet tilausmallisto

ValaisimetValaisimet

HUONEKALULIIKE HEIKKILÄ OYHUONEKALULIIKE HEIKKILÄ OY
Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi.  Puh. 0207 424 555. Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14

Huonekalujen kasaus- ja kuljetuspalvelu veloituksetta.Huonekalujen kasaus- ja kuljetuspalvelu veloituksetta.

JUHLAN KUNNIAKSI 
60 v SYNTTÄRIT 60 v SYNTTÄRIT 

www.huonekaluliikeheikkila.fi

-30%

Unico Comfort Unico Comfort 
sohvat, lepotuolit ja sohvat, lepotuolit ja 

vuodesohvatvuodesohvat
valittavissa:  mitta, verhoilu, väri, istuin täytteet,

käsinoja ja jalat

-30%
design Noronendesign Noronen

sohvatsohvat
myös mittojen mukaan, valittavissa: 

verhoilu, väri, istuintäytteet, käsinoja ja jalat

-30%

-30%

-30%
Stella runkosänkyStella runkosänky

bonnel jousistolla
sis. jalat + sijauspatja

80 cm        

 295€  
(359€)

120 cm             

325€  
(396€)

Aava runkosänkyAava runkosänky
5-vyöhykkeinen pussijousisto

profiloitu 7cm sijauspatja + jalat

80 cm        

 423€  
(529€)

140 cm             

611€  
(763€)

90 cm             

447€  
(559€)

160 cm             

846€  
(1058€)

120 cm              

530€  
(663€)

180 cm              

894€  
(1118€)

Aava jenkkisänkyAava jenkkisänky
160x200 cm

5-vyöhykkeinen pussijousisto
sijauspatja + jalat

vm sijauspatjalla        

 998€  
(1255€)

visco sijauspatjalla            

1110€  
(1389€)

PERJANTAINA 20.5. 
KAHVI- JA MAKKARATARJOILU

alkaa klo 10

 OSALLISTU ARVONTAAN!
20.5. ARVOTAAN LAHJAKORTIT:

300€, 200€ JA 100€

Uutuus Saara-sarja!Uutuus Saara-sarja!

VitriiniVitriini
85 x 37 x 175 cm

kokovalkoisena, valkosaarnin tai kokovalkoisena, valkosaarnin tai 
tammen värisillä kansillatammen värisillä kansilla

Sinfonia ja Scandic Sinfonia ja Scandic 
vuodemallistovuodemallisto

valittavissa: 
joustinjäykkyys, verhoilu, sijauspatja ja jalat

499499€€

SenkkiSenkki
123 x 37 x 80 cm 429429€€

LaatikostoLaatikosto
85 x 37 x 80 cm

289289€€

ArkkuArkku
85 x 37 x 47 cm 149149€€

ovh.

ovh.


