Kyläkierroksella Kongasjärvellä
ja Marikaisjärvellä
s.

4

Pohjois-Pohjanmaan Keskustan
piirin vuosikokous
s.

6

Huonekaluliike
Heikkilä 60 vuotta

s. 9
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PUDASjärveläinen
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN UUSI OMA LEHTI

KAASUGRILLI CELLO CLASSIC 3
Reilunkokoinen 3:n polttimen kaasugrilli jossa koko
grillausala on valurautaritilää. Grilli pulverimaalattua
terästä ja polttimet ruostumatonta terästä. Polttimissa säätimeen integroitu
sytytysjärjestelmä.
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PARVEKEPÖYTÄ
GOODIY VALKOINEN
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27.7.
Lääkäriajat: ke 1.6., ke 22.6., ke
Optikon
ön
nä tutkimus
0€!

Varaa aika

P. 040 821 1819

64

85

PUDASJÄRVI

Tuotantotie 1, Pudasjärvi
p. 020 752 8260, ark 8-17, la 9-14

KBC-3

pieni autoliike
tunturin kupeella

www.k-rauta.fi

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi
Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi.
Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

0200 964 46
(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

SÄHKÖSUUNNITTELU-/
ASENNUS
0400 214 150 • www.koillissahko.fi

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

Tilaa Syöte Taxi

040 561 6211

Kelataksin maksuton tilausnumero 0800 415 720

www.syotetaxi.fi

0100
Pudasjärvi
84250
Pudasjärvi
0100 84250
84250
Pudasjärvi
0100
84250

Kestävä ORVOKKI 12,-/10 kpl
20,-/20 kpl
OMENAPUUT 40,75,-/2 kpl

KIRSIKKA- JA PÄÄRYNÄPUUT!
ISOT PENSASMUSTIKAT!
HUNAJAMARJAT, HERUKAT,
KARVIAISET
ja muut marjapensaat!
Tervetuloa puutarhalle!

MANSIKAN potti- ja
SATOTAIMET
MONIVUOTISET KUKAT
OSTA 5 MAKSA 4
TOMAATIT, KURKUT JA YRTIT
JA TIETYSTI VALTAVAT
VALIKOIMAT KAUNIITA KESÄKUKKIA JA AMPPELEITA !

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

kortit!

Meiltä lahja

AVOINNA:

MA-PE 9-19, LA-SU 9-16
HELATORSTAINA 9-19
Olemme facebookissa!

SIIVOUSTOIMET

Avoinna: ma-to klo 10-17, pe klo 10-15, la suljettu.
Liike auki vk 21 ma-ti klo 10-17, ke 25.5. klo 10-15, to 26.5. ja pe 27.5. liike kiinni.

Syötteen Taksi palvelee

044 981 4433 | www.ekokarhu.fi

HYÖTYÄ JA KAUNEUTTA PUUTARHAASI!

PLUSSATARJOUS!

SYÖTTEEN
AUTOMYYNTI

• Ylä- ja alapohjien (myös rossipohjat)
eristeiden vaihtotyöt SUURTEHOIMURILLA.
• LISÄERISTYKSET
• Kuivaamon elevaattorimontun tyhjennykset ym.

Honda CR-V 2,0 bensa, AUTOMAATTI,
Toyota Auris 1,6 bensa ,manuaali, 272 000 335 000 km, vm. 2003, kats. 5/22, kahdet
km, vm. 2010, kats. 4/22, kahdet hyvät ren- hyvät renkaat, ilmastointi, lasinen kattokaat, ilmastointi, hyvä huoltokirja. 5900€ luukku, nahkasisusta NELIVETO. 3900 €
Myös vaihto onnistuu.
Rahoitus jopa ilman
käsirahaa ja kaskopakkoa.
Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Honda CR-V 2,0 bensa manuaali, NELIVETO, 302 000 km, vm. 2000, kats. 5/22,
kahdet renkaat, kesärenkaat uudet, vetokoukku.
2900 €

60 v Jatkuu
ALE

Suhtaudumme koronatilanteeseen maltilla ja
viranomaisten ohjeita noudattaen.
Ennakoi tulevat viikot ja kuukaudet,
KEVÄTSIIVOUKSET ja JUHLA-AJAT!
Tilaa siivous nyt kun asiakkaamme ja
työntekijämme ovat terveinä.

Teemme
erilaisia
siivouksia
asiakkaiden
toiveiden
mukaisesti!

* KOTI-, MÖKKI- JA YRITYSSIIVOUKSET
* RAKENNUS- JA LAITOSSIIVOUKSET

Palveluseteli tai kotitalousvähennys

Tilaukset: 041 318 1397

Tmi Kotipalvelu Aurinkotori

Valaisimet

-30%

ovh.

ovh.

Matot

-30%

HUONEKALULIIKE
HEIKKILÄ OY
Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. 0207 424 555.
Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14, torstai 26.5. suljettu
www.huonekaluliikeheikkila.fi

Kelataksin tilausnumero on muuttunut
1.1.2022 alkaen. Uusi numero on:

2 PUDASjärveläinen

Tervetuloa
juhlimaan!

Tervetuloa
ylioppilasjuhliini

Nro 21 • ke 25.5.2022

Anna askelten soida

Liepeen pappilaan
la 4.6. klo 14 alkaen
Essi Hinkula

Helatorstain torimessu Pudasjärven torilla to 26.5 kello 10.
Toimittaa Timo Liikanen, avustaa Veijo Lohiniva, Marko Väyrynen, Helena Koivukangas ja Sirpa Kukkohovi. Kanttorina ja
seurakunnan kuorojen johtajana Keijo Piirainen. Urkurina Elias
Niemelä. Messun jälkeen kirkkokahvit ja makkaratarjoilu. Säävaraus, sateella seurakuntakodilla.
Urku auki! - Elias Niemelän urkukonsertti Pudasjärven torilla to 26.5. kello 12. Konsertissa kuullaan Viscount –superuruilla virtuoosisia sovituksia mm. tunnetuista elokuvateemoista. Konsertti huipentuu Jean Sibeliuksen Finlandiaan. Vapaa
pääsy. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu Kirkon ulkomaanavulle Ukrainan sodasta kärsivien auttamiseen. Säävaraus, sateella konsertti pidetään seurakuntakodilla.
Perhemessu kirkossa su 29.5. kello 11 (Huom! Aika). Toimittaa Oskari Holmström, avustaa Veijo Lohiniva, Tanja Halmekangas, Sirpa Outila, Irene Kortesalmi ja päiväkerholaiset perheineen, kanttorina Keijo Piirainen. Striimaus YouTube-kanavan
kautta. Messun jälkeen vietämme piknikkihetken kirkkopihassa tai kirkossa. Ota mukaan omat eväät ja viltti. Seurakunta tarjoaa pillimehun, kahvin ja teen. Päiväkerholaiset kokoontuvat
kappelille klo 10.45, josta saapuvat ristikulkueessa kirkkoon
lastenohjaajien seurassa.
Raamattupiiri seurakuntakodilla ke 25.5. kello 18. Kevään
viimeinen kokoontuminen.
Omaishoitajien rantanuotiohetki Pudasjärven uimarannalla
(Saarikoskentie 27) ma 30.5. kello 13.00. Ohjelmassa makkaranpaistoa, nuotiokahvittelua sekä yhteislaulua Väyrysen Markon johdolla. Nuotiohetki on avoin tilaisuus, joten kaikki ovat
tervetulleita Pudasjärven Rivieralle!
Yhteisvastuun pihakahvila ke 25.5. kello 13–15 seurakuntatalon pihalla kaikenikäisille. Sateen sattuessa sisällä. Tarjolla
makkaraa, mehua ja kahvia. Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuulle. Lisäksi leikkimielisiä ulkokisailuja.
Yhteisvastuun kirpputori ke 25.5. kello 17–19 seurakuntatalon pihalla. Sateen sattuessa sisällä. Kirpputorin lisäksi pieni
kahvila ja livemusiikkia.
Yhteisvastuun lipaskeräys pe 27.5. keskustan kauppojen ja
liikenneasemien ovilla. Ilmoittaudu lipaskerääjäksi tunnin keräysvuoroon Markolle (marko.vayrynen@evl.fi, 0400 866 480)
Kesäkerho ti 31.5. kello 9–12 ja kello 12–15, to 2.6. kello
9–12 ja klo 12–15 Hilturannan leirikeskuksessa os. Petäjäkankaantie 434, Pudasjärvi. Kesäkerhoon voivat osallistua 3–6 –
vuotiaat lapset, myös esikoulussa olleet. Ennakkoilmoittautumista ei ole. Kesäkerhoon otetaan 15 lasta tulojärjestyksessä.
Mukaan pakataan omat eväät, vesipullo ja auringonvalolta suojaava vaatetus. Nautimme kesästä ja tutkimme luontoa ulkoilemalla mahdollisimman paljon. Tiedustelut lastenohjaajilta.
Kesäperhekerho ke 1.6. kello 10–12.30 Hilturannan leirikeskuksessa os. Petäjäkankaantie 434, Pudasjärvi. Tervetuloa
kaikenikäiset lapset yhdessä vanhempien, isovanhempien tai
muun aikuisen kanssa. Tarjolla välipalaa, pientä suolaista ja makeaa.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 175
8597.
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkkoherranvirasto 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 29.5. kello 13 (Matti Törmänen, Mikko Tuohimaa), seurat Yli-Livolla Pirjelässä su 29.5.
kello 12 ja kello 18 (Esko Ojanaho ja Juha Turpeinen).
Haudattu: Lahja Sofia Siivikko 86 v, Timo Pekkala 70 v.

www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASjärveläinen
Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.
www.vkkmedia.fi

Pirjo Riihiahon uusin runokirja on Anna askelten soida.

Jutun otsikko on myös Pirjo Riihiahon uusimman runokirjan nimi. Runoelma on
myös Pirjon runoilijantaipaleen 25-vuotisjuhlakirja.
Kirja pitää sisällään koronavuosien kotoilun aikana syntyneitä tarinoita runomuodossa. Ne kertovat
pakollisen
yksinolemisen
tuomista tuntemuksista, ja
myös pettymyksistä vähissä
ihmissuhteissa. Väliin mahtuu pieniä huumorin pilkahduksia. Useissa tarinoissa
luonto on vahvasti läsnä.
Ensimmäisen
runovihkosen Pirjo kokosi kansiin
vuonna 1996 nimellä Täysikuu. Tarkasti laskien tuosta
tuli kuluneeksi 25 vuotta viime vuonna, ja tarkoitus oli
julkaista tuolloin myös kirja. Mutta kuinkas kävikään,
muuan virus sotki hyvät

Pirjo Riihiaho myymässä käsitöitä LC Hilimojen messuilla Tuomas Sammelvuo -salissa.

suunnitelmat. Tuon ensimmäisen vihkosen jälkeen Riihiaho on julkaissut 17 pientä
ja isompaa kirjasta.
Kirjoittaminen on Riihiaholle terapiaa, vaikka se
onkin kirosana. Mutta kun
pystyy, voi, osaa ja saa kirjoittaa, niin kirjoittajakin pysyy hyvällä tuulella! Runot
ovat osaltaan elettyä elämää,
osaltaan haaveita, mielikuvituksen tuotteita, totuudensiemeniä, muistoja... Yhteiskunnallisesti kantaaottavia
ne ovat harvoin, mikä on Riihiaholta harkittu päätös. Nuo
mielipiteet kerrotaan keskusteluissa, ei runokirjoissa.

Ensimmäiset julkaisut Riihiaho teki itse kunnan monistamon koneilla, vähän
vaivalloisesti, mutta suurella innostuksella, ja huolella. Kansikuvineen ne olivat
kuin koruja. Pari kirjaa tuli
ulos omakustanteina, muun
muassa Sormuksen varjo.
Sittemmin runoja on julkaistu Mediapinnan runokirja.fi -sarjassa. Mainittakoon
vuonna 2018 julkaistu Viiltohaavoja, ja 2019 julkaistu Sydämessä soutaa.
Uneksinko elämäni
loppuun?
Tavoitanko unelmista

yhtään?
Unet kantavat,
unelmat osoittavat tien.
Uneksi, unelmoi!
Nouse pilven päälle,
etsi valonsilta.
Anna askelten soida.
Anna askelten soida -kirjan julkistaminen pudasjärveläisittäin tapahtuu perjantaina 27.5. kello 15 alkaen
Wirtaamossa, Kauppatie 3 L
101. Tila on Katri Virtasen fysioterapiatila, jonka avajaisia
vietetään samana päivänä.
Tervetuloa! PR

6. sunnuntai pääsiäisestä

Pyhän hengen odotus
”Näin sanoo Herra, joka sinut
loi ja jo kohdussa sinut muovasi, hän, joka auttaa sinua”:
(Jes. 44)
Kun Jumala loi ihmisen,
hän teki ihmisen omaksi kuvakseen ja puhalsi henkensä häneen. Siinä ihminen sai
ominaisuudet, jotka tekevät
meistä ihmisiä. Meillä on kyky
ajatella, tehdä suunnitelmia,
valita, kyky muistaa ja miettiä
tulevia. Näin tehdessään Jumala ei tehnyt ihmisestä orjaa
vaan antoi ihmiselle vapauden
toimia. Tätä vapautta ihminen
on käyttänyt väärin. Raamattu
kertoo paljon siitä, miten ihmiset kautta aikojen ovat valinneet väärin ja saaneet paljon pahaa aikaan toisilleen ja
itselleen. Paavali kirjoittaa kirjeessään roomalaisille: ”Minä
en tee sitä hyvää mitä minä

tahdon vaan sitä pahaa mitä
en tahdo”. Tämän ristiriidan
koemme varmasti jokainen
itsessämme joskus, kun asiaa
mietimme.
Karmeimmillaan seurauksia näemme ja kuulemme kun
valtioiden johtajat asemaansa
pönkittääkseen aloittavat sotimisen ja väkivallan. Tiedämme, että sodan seurauksena Ukrainassa kuolee valtava
määrä ihmisiä, tavallisia ihmisiä, joukossa myös pieniä lapsia. Sota aiheuttaa myös laajan nälänhädän. Kaikki vain
yhden tai muutaman ihmisen ajatuksista ja päätöksistä
johtuen. Tämä kaikki aiheuttaa pelkoa ja ahdistusta ja pakottaa toimimaan turvallisuuden takaamiseksi kuten nyt
meillä Suomessa. Seurauksena on epäluulon ja vihan kehä,

Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Julkaisija: VKK-Media Oy

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

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

Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

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

jonka keskellä joudumme elämään. Koemme myös avuttomuutta, emme voi yksittäisinä ihmisinä vaikuttaa asioihin.
Tämä voi aiheuttaa turtumista
ja myös johtaa välinpitämättömyyteen. On hyvä muistaa:
Aina on noussut myös ihmisiä,
myös johtajia, jotka ovat toimineet rauhan puolesta kansojen välille ja vihan poistamiseksi eri ihmisryhmien välillä.
On hyvä pitää mielessä
tuo alussa oleva lause ihmisen
luomisesta ja siihen liittyvästä lupauksesta. Jumala loi yhden ihmiskunnan ja jokainen
ihminen on Jumalan luomus
ja tärkeä, korvaamaton. Jatkossa on tuo lupaus: Hän auttaa sinua.
”Minä vuodatan henkeni lapsiisi ja siunaukseni vesoillesi ja he versovat kuin

Toimittaja
Ari-Pekka ”Ape” Nieminen
050 533 8779
nieminen.ape@gmail.com
Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

kaislikko kuin pajut purojen
varsilla”. (Jes. 44) Tässä on
meille tulevaisuuden lupaus,
joka täyttyi helluntaina kaikille. Paavali kirjoittaa: saaneet
Hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin huudamme: ”Abba! Isä!” Henki itse todistaa yhdessä henkemme
kanssa, että olemme Jumalan
lapsia. (Room. 8.)
Jeesuksen käskyn mukaan olemme kastettuja ja
siinä myös Jeesuksen lupaus
olla kanssamme kaikki päivät
maailman loppuun asti, on tullut osaksemme.
Siunattua
helluntain aikaa!
Oskari
Holmström

Jakelu: Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella, Posti Group
Ilmoitushinnasto:
Etusivu
1,89 €/pmm.
Takasivu 1,75 €/pmm.
Sisäsivut 1,70 €/pmm.
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Pudasjärveläinen ilmestyy keskivikkoisin. Aineisto toivotaan toimitukseen viimeistään maanantaina klo 12 mennessä.
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu 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.

PUDASjärveläinen
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Pudasjärvellä kerättiin
apua sotiemme veteraanien leskille
Sotiemme
Veteraanit/Sotiemme Naiset-keräys toteutettiin Kurenalan keskustassa 20.5. Keräys toteutettiin
lipaskeräyksenä. Vapaaehtoisia kerääjiä oli 14:sta, jotka jalkautuivat kahdessa eri vuorossa keskustan kauppojen
ja yritysten tuntumaan. Veteraanit-liivit ja viralliset keräyslippaa viestittivät lahjoittajille virallisesta keräyksestä.
Käteisen rahan lisäksi lahjoituksen saattoi antaa Mobile
Pay:n kautta. Keräysvastaava Eero Ahonen kertoi, että
keräyksen tuotto käytettään
pudasjärvisten sotaveteraanien ja heidän puolisoittensa ja
leskien avustamiseen Pudasjärven Sotainvalidien paikallisosaston ja Pudasjärven Sotaveteraanit ry:n kautta.
Taisto Luukkonen kertoi,
että keräys toteutetaan kaksi
kertaa vuodessa. Hän on ollut
joka kerta mukana, varsinkin
eläkeaikana. Yleensä keräyspäivän aikana saa porista ihmisten kanssa ja on tietynlaista huumoria. Muutaman
kerran olen kuullut negatiivisia kommentteja ohikulkijoilta, mutta mitäpä niistä. On
ilo auttaa meitä puolustaneita
veteraaneja. Isäni oli sotainvalidi ja äitini oli lotta, joten
tätäkin taustaa vasten mielel-

Tarjoamme kotiparturipalvelua
iltaisin ja viikonloppuisin!
Kotiparturipalvelun perushinta
leikkaukselle

27€

(sisältää 5 km matkakulun, yli 5 km sovitaan erikseen)

ma-pe klo 18-21, la klo 16-19
su klo 10-18
Soitto vaan, niin parturi tulee!

Jukolantie 4,
93100 Pudasjärvi
puh. 040 500 3680
Liike avoinna ma-pe klo 9-18, la klo 10-16
Taisto Luukkosen keräyspaikkana oli M-marketin edusta.

läni autan. Aikaisemmin kierrettiin syrjäkylillä ennen kuin
varusmiehet tulivat mukaan.

Apua ja valistusta
- Minulle tämä on neljäs kerta, kun olen vapaaehtoisena keräämässä. Koen tämän
erittäin tärkeänä asiana. Tällä
keräyksellä autetaan meidän
paikallisia veteraaneja ja heidän leskiään. Näillä varoilla autetaan veteraanien kotona asumista. Konkreettisesti
apu voi kohdistua ruokapalveluun, joka vuodessa maksaa noin 1000 euroa. Ruoka
tuodaan kotiin kolme kertaa
viikossa. Ne veteraanit, jotka

asuvat sivukylillä ja joiden
luona käy kotipalvelun työntekijä, saavat ruuan työntekijän tuomana. Tukea annetaan
jalkahoitoihin, siivouspalveluun ja lääkkeisiin. Kaikkeen
inhimillisen elämisen tarpeisiin, kertoi Marjatta Peuraniemi.
Marjatta Peuraniemi ja
Sointu Veivo keräsivät Smarketin luona. He kertoivat
iloisia uutisia päivän kolmituntisesta vuorostaan. Heidän luokseen oli tullut ensin
muutama pikkupoika kyselemään keräyksestä. Naiset
selittivät, miksi rahaa kerätään. Kohta pojat olivat an-

TORIN AVAJAISET

Marjatta Peuraniemi lähti neljättä kertaa Sotiemme
Veteraanit/Sotiemme Naiset-keräyksen toteuttajaksi.

to 9.6.2022 klo 10.00

* Torin siunaus työlle ja toiminnalle,
seurakuntapastori Veijo Lohiniva
* Kaupungin tervehdys, Anni-Inkeri Törmänen
* Yrittäjien tervehdys, pj. Heimo Turunen
* Kanttori Keijo Piirainen säestää yhteislaulua

taneet lippaaseen muutamia
kolikoita. Hetken kuluttua
tuli uusia pikkupoikia ja hekin sujauttivat lippaaseen kolikoilta. Naisten ja poikien
välille syntyi suorastaan kasvatukselliset keskustelut siitä, mitä sotiemme veteraanit
ovat puolestamme tehneet.
Keräyksen järjestäjät haluavat lausua lämpimät kiitokset kaikille lahjoittajille.

PERÄKÄRRYKIRPPIS
* Ilmoittautumiset 6.6. mennessä
Kerttu Simulle, p. 040 730 9481

Telttakahviosta vastaa
Pudasjärven alueen
Sydänyhdistys ry.
TERVETULOA!!!!

Ape Nieminen

Kurenalan kyläyhdistys ry.

HERKKUTORILTA

Helatorstain

HERKUT

K-Ruokamestarin

PAREMPI
NAUDAN
JAUHELIHA 10 %

10
TARJOUS ON
VOIMASSA
LAUANTAINA
28.5.!

95

ERÄ

1-2 kg
Kasvatettu, Norja
Rajoitus 2 kalaa/talous

KANAVARTAAT

JA GRILLATTU ANANAS

2.6.

RESEPTI K-RUOKA.FI/RESEPTIT
TAI K-RUOKA-SOVELLUS

Kokonainen, Espanja

1

59
KG

MANSIKKAAMPPELI

3

15

3

PKT

Ilman Plussa-korttia 1,35 pkt (5,40/kg)

Plussa-etu

-22 %

12

K-Ruokamestarin

GRILLATTU
JYVÄBROILERI

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

90
KPL

SUOMI

7

99

Raakapaino n. 1,3 kg

15

-PACK

Plussa-etu

-34-37 %

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa
PUDASJÄRVI

KG

HERKKUTORILTA

Coca-Cola

VIRVOITUSJUOMAT

23 cm, Suomi

250 g (4,20/kg)
Pakaste

9

99

Voimassa KE-LA 25.-28.5.

TARJOUKSET VOIMASSA MA-SU 23.-29.5. ELLEI TOISIN MAINITA. Tarjoustuotteita rajoitettu määrä
KALAPUIKKO

SUOMI

KG

KOKONAINEN LOHI

VESIMELONI

3

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi.
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min, tommi.niskanen@k-supermarket.fi

Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21

5

99
KPL

Voimassa MA-LA 23.-28.5.

SUOMI
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Kyläkierroksella Kongasjärvellä ja Marikaisjärvellä

Mielenkiintoisten nähtävyyksien kyläalue!
Marikaisjärven ja Kongasjärven kyläillassa 25.4. Marikaisjärven rannalla olevalle
upealle kylätalolle oli kokoontunut toistakymmentä
henkilöä. Tarjottavat olivat
suussa sulavia ja vappusimaakin oli tarjolla. Pirtin uunin lämmössä saimme jutella
kyläläisten kanssa. Kylätaloa
on kuulemma kunnostettu
monipuolisemmaksi ja asiakkaille parempaa palvelua silmällä pitäen.
Kaupungin
strategian
mukaisesti ollaan kiertämässä teemalla ”Pudasjärvi on
kyliensä kaupunki” ja siksi
olikin mukavaa kuulla, millaisia toiveita Kongasjärvellä
ja Marikaisjärvellä tuli esille.
Kylätalolla on joinakin
vuosina ollut latukahvila,
kun pidempää Marikaisjärven latua on pidetty kyläläisten voimin auki, jolloin
hiihtäjiä oli runsain määrin
laduilla. Kylätaloa voisi pitää yhtenä etappina myös
pidemmällä pyörämatkailun etappina, jolloin Taipaleenharjun kautta syntyisi
mukava kiertoreitti tai Jongun kylän suuntaan. Kannattaa katsoa mallia esimerkiksi Äksyt ämmät –nettisivuilta
tai ”Pyörällä kuuhun” -hankkeesta.
Kyläsuunnitelmia on aikaisemmin tehty vuodeksi kerrallaan, mutta nyt toiveissa kaupungin puolella
on saada kyliltä useamman
vuoden tähtäimellä pohdittuja ideoita ja kehittämisteemoja. Kylän toiminta pyörii
monesti kylätalon ympärillä,
mutta löytyypä alueelta jopa
oma maauimala, ihan aktiivisessa käytössä kesäisin.
Kongasjärvellä ollaan myös
hyvin kilpailuhenkisiä ja ylpeitä omista palloilijoista eri
sarjoissa.

Liisan rieska sekä
Hoppulan munkit
Perinnereseptejä kerätään jokaiselta kylältä ja Marikaisjärvellä tällaisia erikoisuuk-

sia ovat esimerkiksi Liisan
rieska sekä Hoppulan munkit. Pudasjärven markkinoilla heinäkuussa ja muissakin
tilaisuuksissa voisi myydä
oman kylän logoilla varustettuja tuotteita, jolloin pussissa
voi olla juuri omanlaisia syötäviä. Myös Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihankkeisiin kuuluvan Arctic Food
Labin logon saa tuotepusseihin ottamalla yhteyttä hanketoimijoihin. Kaupungilta Timosen Heidi ostaa mielellään
myös paikallisia leipiä yms.
kouluihin tarjottavaksi. Kyläyhdistykset voisivat tällä
tavalla saada lisää tuloja toimintaansa.
Voimaa vanhuuteen –toiminnalla tarjotaan Sampo
Laakkosen toimesta +75-ikäisille liikunnallisia aktiviteetteja. Yhdistyksien kautta tietoa voi jakaa oman kylän
väelle.
Neulekilpailuun voi myös
ilmoittaa omalta kylältä yhden tuotteen, joista raadin
esivalittujen tuotteiden parista paikkakuntalaiset valitsevat sitten voittajan alkusyksystä.
Peikkohaasteeseen
toivotaan myös Marikaisen- ja
Kongasjärven kylältä omia
luonnonmateriaaleista tehtyjä peikkoja ja kyllä sellaisia on kuulemma ollutkin jo
suunnitteilla. Tapahtuma on
Kelosyötteellä 3.9. ja sinne tulee paljon porukkaa jokaiselta kylältä.

Oulun seudun Leaderin
suunnalta ollaan valmistelemassa varautumiseen liittyvää koulutusta. Myös kylien
yhteinen turvallisuussuunnitelmapohja olisi hyvä olla,
jotta suunnitelmat tulisi tehtyä kylittäin.
Vesistökunnostuksesta
kiinnostuneille löytyy myös
hyvin tietoa mm. 11.5. kello
17-18 kylän vesistöjen kunnostusinfosta, jossa ProAgrialta ja Kalatalouskeskuksesta on asiantuntijoita paikalla
kertomassa, miten kylillä voidaan vesien kunnosta pitää
huolta. Infoon voi osallistua myös etäyhteyden kautta. Aili Jussila on ollut aikaisemmin mukana tällaisessa
toiminnassa mukana ja hän
tulee kertomaan miten käytännössä toimitaan. Infoon
kannattaa varata mukaan
karttoja omalta kyläalueelta
ja etenkin vesistöistä.

Kylien palvelut
näkyviin
sosiaalisessa
mediassa
Leo Siira kertoi KOHOTAdigihankkeesta, jossa on kaikille pudasjärveläisille yhdistyksille ja yrityksille tarjolla
digikoulutuksia ja infoja. Toiminta on alkanut juuri yritysten koulutuksilla ja yhdistyk-

Vuonna 1988 käyttöönotettua Marikaisjärven toimitaloa on pidetty hyvässä kunnossa. Taloa
vuokrataan myös matkailukäyttöön.

sille on myös tulossa tarjolle
erilaisia infoja sekä koulutuspalveluita erilaisiin digikanaviin.
Kylätalon
markkinointia on jo nyt hyvin hoidettu, mutta hinnoitteluun voisi kiinnittää huomiota, kun
kustannukset ovat kuitenkin
nousseet viime aikoina. Kylien palveluiden löytyminen
on todella tärkeää digimarkkinoinnissa nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.
Videoiden teko ei ole sekään
kovin vaikeaa, kun älypuhelimella pystyy aloittamaan
ihan hyvin.
Kyläläiset nostivat esille
mm. julkisen liikenteen puutteen, kun taajamaan ei tahdo

päästä muuten kuin omalla
autolla tai kimppakyydillä.
Palvelusuunnittelija Sinikka
Mosorin kertoi Kyläkerttupalvelukyydistä, joka kiertää
joillain kylillä. Selvitetään,
että missä kiertää.

Agregaatti
varavoimaksi
vesiosuuskunnalle
Matkailun
yrityskehittäjä
Jukka Koutaniemi kertoi yksityistieasioista ja se kiinnosti etenkin Marikaisen kylällä,
jossa on ainakin kaksi yksityistietä. Myös vesiosuuskunnan toimintaa on ylläpidetty ja varavoimaksi on
suunnitelmissa
aggregaa-

tin toimintakuntoon laittaminen. Esimerkiksi edellisen
vuoden myrskyn jälkeen sähkökatkoksen aikana oli monta päivää vesi poikki.
Marikaisen kylällä on Murasten lammastila, jossa olisi monenlaisia matkailijoita
kiinnostavia kohteita ja nähtävää. Lampaita, villalankojen kehruuta ja muita maatiloilla löytyviä kiinnostavia
asioita sekä esimerkiksi kasvihuone kesäisin.
Suuret kiitokset kyläläisille
tarjoiluista ja tarinoista!
Pudasjärven
kyläkierroksen kävijät

Tukea kylällä
asumiseen
Kaupungin puolelta on kyselty kyliltä asumisen toiminnasta, jotta saataisiin selville,
millainen tilanne on eri kylillä. Voisiko kaupunki olla tukemassa kyläläisiä ja asukkaita, jotta he voisivat pärjätä
omalla kylällään, eikä kaikkien tarvitsisi muuttaa taajamaan? Millaisia palveluita kylillä tarvitaan ja miltä
tilanne näyttää esimerkiksi
kymmenen vuoden päästä?

Pirtin uunin lämmössä kyläkierroksen väki jutteli kylä- Marikaisjärven toimitalolla oli reilut 10 henkeä mukana, etualalla
talotoimikunnan vetäjä Kirsi Isomursu.
läisten kanssa.

KAIKKI NÄKEMISEN PALVELUT
Mei ll ä pä ä set
nopea st i
si lmä lä ä kä ri in

Haluamme auttaa jokaista silmäparia näkemään kirkkaasti.
Siksi olemme koonneet alansa parhaat silmäterveyden ammattilaiset
saman katon alle. Silmäsi ansaitsevat ainutlaatuista huolenpitoa,
ovathan ne ainoat koko maailmassa.

VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRILLE SILMÄASEMA.FI
tai soita 020 760 8649 (mpm/pvm)
SILMÄASEMA PUDASJÄRVI
Toritie 1
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MAANANTAI-KESKIVIIKKO 30.5.-1.6.

PERJANTAI-LAUANTAI 27.-28.5.

Valio Hyvä
suomalainen
ARKI KERMA- tai
GOUDAJUUSTOVIIPALEET 400 g

Atria Wilhelm
GRILLIMAKKARAT
350-400 g tai

MAKKARAPIHVIT
320 g

369

500

pkt
2 kpl

Kariniemen
broilerin
MINUUTTIPIHVIT

pkt

Atria
GRILLISALAATIT

BANAANIT

Suomalainen
TOMAATTI

Syöntikypsä
AVOKADO
2 kpl/360 g

499 219 159 195 249
pkt

kg

pkt

PERJANTAINA 27.5.
Kotimainen
TUORE
KIRJOLOHI

LAUANTAINA 28.5.

raj.erä

1290

HK Camping
GRILLIMAKKARA

kg

400 g

2 kpl/
230 g

Irto
KARJALANpkt PAISTI

299

995

Vaasan
REVITTYLEIPÄ

100
pss

350 g

HK Aito
Savusauna
SAVUKINKKU
tai SAVUFILEE
150 g

200 g
Hollanti

Olvi
LIMSAT
0,95 l
sis. pantit

Myllyn Paras
PIZZAJAUHO
1 kg

Eldorado
ANANASSÄILYKKEET
227/140-143 g

Fress
LOUNASHETKI
SALAATIT
210-315 g

8-19
9-16

plo

pkt

pkt

lo
4 ppkt

pss

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

2 kg/tal.

200 g

Atria
GOTLERMAKKARA

249

pkt

1l

1 kg

palana

Kingis
JÄÄTELÖPUIKOT

299

kpl

78 g

Salodo
KAHVI

kg

250
ras

450 g

Porsaan
GRILLIKYLJYKSET

695

100
1000
kpl

kt
pkt
2p

Atria Kanan
PAISTILEIKKEET

naturell tai maustettu

kg

TEKSTIILIOSASTOLTA

prk

KE 1.6.

Atria
KAALIKÄÄRYLEET

Valio
VIOLA
TUOREJUUSTOT

kg

Pingviini
MAUSTETUT
KERMAJÄÄTELÖT

199

695 1190
kg

399 1195
kg

695

kg

450-600 g

Oululainen
RUISLIMPPU
700 g
viipaloitu

499

Narvi

PUUÖLJY

Koot: S-3XL

Koot: 86-122 cm

pitkähihainen
Koot: 92-128 cm

Naisten
LEGGINS

n. 20 kg
5 -10 cm ja 10 -15 cm

2590

1590

1995

699

650

Tarmo

KOOTTAVA
KATISKA

Koot: 86-134 cm

1500
Miesten
PIKEPAITA
kauluksella
Koot: M-3XL

Poikien Muumi
COLLEGE
Koot: 104-122 cm

3490
T-PAITA

O-kauluksella
Koot: S-XXL

Alkaen

2990 495

Naisten
MEKKO
Koot: S-XL

1490
Naisten
T-PAITA
Koot: S-3XL

KENKÄOSASTOLTA
Miesten Polecat
SANDAALIT
Koot: 37-46

Fly Flot
Arancio
SANDAALIT

Lasten
SANDAALIT

6995

3490

Koot: 28-35

Koot: 36-41

4490

KIUASKIVET

ENSIAPUPAKKAUS

1490

Cat 5 parin

PUKUSUKAT

1290

pkt

RAUTAOSASTOLTA

Poikien
PUSERO

Tyttöjen
MEKKO

pkt

195

Tyttöjen
Minnie
MEKKO

prk

pkt

pkt

viipaloitu
450 g

rasvaa max 10%

TARJOUKSET
AJANKOHTAISET MUUTA
JA PALJON
.com
www.mtavaratalo

150
199
199
500
249
100
399

Eldorado
CORN FLAKES
MAISSIHIUTALEET
375 g

marinoitu
n. 1,5 kg/
ras

179
579

Oululainen
PULLAVAPITKO

Hyvä
NAUTA JAUHELIHA

Kananpojan
KOIPIPALOJA

299

Hartwall
NOVELLE
MAKU KIVENNÄISVEDET
HERKKUSIENI

500 g

pkt

PE-TI 27.5.-31.5.

1,5 l, sis. pantin

Kulta Katriina
KAHVI

kg

149

MA-TI 30.-31.5.

pkt

2 kalaa/talous

Valio
JOGURTTI

prk

pkt

kg

Vip
APPELSIINI
TÄYSMEHU
1l

350 g

200-370 g

Snellman
Maatiaispossun
FILEEPIHVIT

5

1000

pkt

ruskea
0,9 l

1995
Varta

AKUT

esim. D24 60 ah

8900

UMPIKUMIRENGAS

Valikoimissamme nyt
Discmania Disc Golf
KIEKOT, KORIT,
LAUKUT,
KIEKKOSETIT

1990

1690

Kottikärryn
4x6

Esim. Kiekko Driver,
Active premium Majesty

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta)
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Pohjois-Pohjanmaan Keskustan piirin vuosikokous

Valtionvarainministeri Saarikko Hirsikampuksella
Pohjois-Pohjanmaan
Keskustan piiri järjestäytyi 21.5
Hirsikampukselle
sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukseen osallistui
111 virallista kokousedustajaa ja epävirallisia kolmisenkymmentä. Kaupunginjohtaja Tomi Timonen toi
kokousväelle Pudasjärven
kaupungin tervehdyksen.
Keskustapuolueen puheenjohtaja ja valtionvarainministeri Anneli Saarikko kertoi käyneensä tutustumassa
Hyvän Olon Keskuksen Pirttiin. Hän aloitti kertomalla
ratkaisusta, jonka presidentti, hallitus ja eduskunta tekivät Suomen turvallisuuden
hyväksi.

Nato valinta
- Tänä keväänä minun ei ole
tarvinnut kertaakaan miettiä,
onko politiikka merkityksellistä ja keskitymmekö oikeasti tärkeisiin asioihin. Historia
osoittaa, että isänmaan kan-

Eero Oinas-Panuma ja kansanedustaja Juha Sipilä kahvittelemassa kalajokisen Raili Myllylän kanssa.

nalta suuria ratkaisuja ei ole
koskaan tehty ilman Keskustan hallitusvastuuta. Tästä
ajasta tullaan puhumaan ennen ja jälkeen Venäjän hyökkäyksen. Sodan heijaste näkyy suomalaisten arjessa.
Keskustan Nato-ratkaisu tehtiin käytännönläheisenä ja syvällä ymmärryksellä. Ulko- ja
turvallisuuspolitiikassa pieni

maa joutuu aina tekemään
uudelleen valintoja ja asemoimaan itsensä uudelleen.
Me olemme pitkään rakentaneet Suomen yhteensopivuutta Naton kanssa. Meidän paras turva ei ole Nato,
vaan Suomen oma armeija, Puolustusvoimat ja vahva
maanpuolustustahto. Suhteemme Venäjään on muu-

Pohjois-Pohjanmaan Keskustan kansanedustajista paikalla olivat Juha Pylväs, Juha Sipilä,
Mikko Kinnunen, Pekka Aittakumpu ja Hanna-Leena Mattila.

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä www.vkkmedia.fi

Pudasjärven Kelapalvelut laajenevat

INFOPÄIVÄ

Keskiviikkona 1.6.2022 kello 12-15
. Palvelukanavien esittely
. Kelan verkkopalvelut
. Omatoiminen ajanvaraus
Paikalla Kelan palveluasiantuntijat
Oona Lesonen ja Anne Kuha

Tervetuloa! Kahvitarjoilu!

Sijainti: Monipalvelupiste Kohtaamo
Varsitie 1, Pudasjärvi

Tervetuloa puoluekokoukseen Lappeenrantaan. Jos
puolueväki ja keskustalainen liike niin suo, haluaisin
jatkaa tehtävääni puolueen
puheenjohtajana, sanoi puheenjohtaja Anneli Saarikko.

toksessa. Meidän tulee olla
rohkeasti isänmaallisia.

Sodan heijasteet
- Hintojen nousu, energian saatavuus kysymykset, ruuan hinta, maatalouden ahdinko, omavaraisuus
ja huoltovarmuus ovat politiikan ykkösaiheita. Keskusta ei ole ajan muuttuessa
tarvinnut vaihtaa linjaansa.
Mitä pidätte tästä listasta:
uusiutuva energia, kotimainen energia ja omavaraisuus. Tähän olemme sitoutuneet. Uusiutuva energia,
tuulivoima, biotalous. Näille Pohjois-Pohjanmaa antaa
näyttävimmät
kasvot.
Tästä tulee vihreän energian, uusiutuvan energian,
kiertotalouden ja kestävän
luonnon hyödyntämisen ykköskohde Suomessa. Kolmanneksi linjamme ei ole
muuttunut myöskään maahanmuutossa. Olemme suhtautuneet siihen käytännönläheisesti ja korostaneet
isänmaamme rakentamista. Ukrainan 24.000 pakolai-

Kaupunginjohtaja Tomi Timonen kysyi puheessaan, miten
huoltovarmuuteen liittyvät asiat ratkaistaan? Menevätkö
tehdyt investoinnit puuhakkeella toimiviin lämpölaitoksiin
hukkaan?

sille sanomme sydämestämme tervetuloa. Heidän paras
paikka on kunta, ei työelämästä syrjivä ja koulutuksesta poissulkeva, vaan lähiyhteisö, jossa me itsekin
olemme saaneet kasvaa.
Kunnan rooliin voisi työllisyyden lisäksi lisätä myös
pakolaisasiat

Hirsikampus
toimi näyteikkuna
hirsirakentamisesta
Tiede- ja kulttuuriministeri
Petri Honkonen kiitteli Pohjois-Pohjanmaan koulutustarjontaa ja oppilaitosten ja
yritysten välistä yhteistyötä.
Vuosikokouksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Anni-Inkeri Törmänen.
Pudasjärveltä Jorma Kouvaa
ehdotetaan piirin edustajaksi Keskustan puoluevaltuustoon kaudelle 2022-2024.
Valinnasta päättää puoluekokous. Kouva valittiin piirin edustajaksi puoluekokoukseen. Yleiskeskustelussa
kokousedustajia puhuttivat

maatalouden kannattavuus,
energiaomavaraisuus
ja
aborttilainsäädäntö. Kokouksen kannanotossa keskityttiin maatalouden ahdinkoon ja huoltovarmuuteen.
Eero Oinas-Panuma iloitsi siitä, että Pudasjärvi Hirsikaupunkina, antoi loistavat
puitteet maakunnan vahvimman poliittisen liikkeen
vuosikokoukselle.
Hänen
mielestään kokouksessa luotiin strategiaa tulevalle menestykselle. Kokouksen henki oli hyvä. Tänne kokoontui
Pohjois-Pohjanmaan kaikista kunnista keskeisimmät
järjestötyöntekijät. Se oli hyvin merkittävää, että kokoukseen osallistui valtionvarainministeri ja puolueen
puheenjohtaja Anneli Saarikko ja tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen sekä
kaikki Keskustan PohjoisPohjanmaan
kansanedustajat. Oinas-Panuma sanoi
Hirsikampuksen olevan hirsirakentamisen näyteikkunan maakunnasta tulleille.
Ape Nieminen

Kokouksen kannanotto:

Kelan palvelut laajenevat
Pudasjärvellä

Maatalouden ahdinko uhkaa
huoltovarmuutta

Kela muutti Hyvän olon
keskus Pirttiin syksyllä 2021 ja on palvellut siitä lähtien vain ajanvarauksella. Kuntalaiset ovat
toivoneet laajempia Kelan
palveluja ja tähän palautteeseen on vastattu, kun
kaupunki on sopinut palveluiden laajentamisesta
yhdessä Kelan kanssa.
Kesäkuun alusta alkava yhteistyö antaa kuntalaisille
mahdollisuuden
saada Kela-palveluita nykyistä laajemmin Pirtin
Kohtaamosta.
Jatkossa Hyvän olon
keskus Pirtissä kaupungin
asiointipiste ja Kohtaamo
tarjoavat Kelan avustavaa palvelua. Kuntalaisille
tarjotaan neuvontaa mm.
OmaKela –verkkopalve-

Maailman ruoka- ja energiamarkkinoiden sekä turvallisuustilanteen muutos vaatii
nyt varautumisen vahvistamista. Huoltovarmuudessa
etusijalla ovat kansalaisten
ruokaturva, lämpö ja turvallisuus. Näiden puolesta on
oltava kaikessa päätöksenteossa ennakoivia ja tilanteen
tasalla - niin ikään hallituksen on oltava valmis nopeasti myös uusiin toimiin.
Ennätyksellisen alhainen
maatalouden yrittäjätulo ja
maksuvalmiuden romahtaminen heijastuvat maatalousyrittäjien jaksamiseen
ja haastavat kotimaista ruokatuotantoa. Tämä uhkaa
huoltovarmuutta.
Maatalouden ahdinkoa
on pystyttävä helpottamaan
monella sektorilla.
Pohjois-Pohjanmaan Kes-

lun käyttöön, hakemusten
ja lomakkeiden täyttöön.
Maanantaisin ja tiistaisin
kuntalaisilla on mahdollisuus asioida etäyhteydellä Kelan palveluasiantuntijan kanssa. Perjantai
aamupäivisin Kohtaamossa on paikalla Kelan oma
asiantuntija. Ajanvarausasiakkaita palvellaan edelleen perjantaisin Kelan
omassa palvelupisteessä
Pirtin yläkerrassa. Myös
Kelan kirjeitä voi kesäkuusta alkaen jättää Pirtin
infopisteelle.
Asiointipiste on avoinna Pirtin Kohtaamossa
ma-pe klo 9 -15. Tervetuloa Kohtaamon ja Kelan
yhteiseen infopäivään keskiviikkona 1.6.2022 kello
12-15!

kusta edellyttää, että maatalouden elintarvikeketjuissa
tuottajahintojen ja tukipolitiikan suhde arvioidaan uudelleen. Suomalainen ruoka
on tuotettu lähellä, puhtaasti
sekä luontoa ja eläimiä kunnioittaen, joten hankinnoissa pitää arvottaa kotimaiset
tuotteet korkeammalle.
Riittävät lomituspalvelut on turvattava. On olennaisen tärkeää, että pankkisääntelyä, lainoitusta ja
lainan takaisinmaksua joustavoitetaan, ja energia- ja
lannoitekriisiin etsitään ratkaisuja. Myös maatalouden
tuotantotilojen kiinteistöverotusta on purettava tilapäisyyden sijaan pitkäaikaisratkaisuin. Näillä toimilla
turvaamme eri kokoisten tilojen elinvoiman.
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Oma koti nousi Kuren kylään

Antin vanhemmat asuvat naapurissa, joten pojilla on lyhyt
kävely mummilaan.

Kuren kylän raitti sai lisää
eläjiä, kun Antti ja Maiju Iinatti muuttivat kylälle kesällä 2016. Kylällä on noin 30
asukasta ja kesällä mökkiläiset tuovat lisää eloa. Maiju on
kotoisin Hetekylästä ja Antti on Kuren omia poikia. He
tutustuivat toisiinsa ravintolassa, Kurenalla. Seurustelu aikana he miettivät yhteistä tulevaisuutta. Pudasjärven
kirkko oli heille molemmille tuttu paikka rippikouluajoilta. He kokivat tärkeäksi
mennä naimisiin omassa kotikirkossaan. Iinatit muuttivat kuitenkin työn ja opiskelun johdosta Ouluun. Pikku
mutkan he tekivät Rovaniemellekin, mutta asettuivat lopulta Kiiminkiin, jonne he rakensivat omakotitalon.

Maijun mietteitä
elämisestä
Maiju on koulutukseltaan terveydenhoitaja. Tällä hetkellä
hän on hoitovapaalla ja hoitaa vuoden ja kahdeksankuu-

kauden ikäistä Leo-poikaa.
Perheen vanhemmat pojat
Juuso ja Eetu käyvät Hirvaskosken koulua. Pitkä koulumatka taittuu aamuisin ja
iltapäivisin koulukyydillä. Iinattien paluumuuttoa helpotti Maijun saama työpaikka
kotipitäjästään ja Antin haave palata joskus takaisin kotikylälleen. Vanhemmille oli
selvää, kun perhe kasvoi, että
lapsien paras paikka oli maalla. Kiimingin lähiöt eivät tuntuneet kovin houkuttelevilta
vaihtoehdoilta. Maijun mielestä maalla on mukavampi
olla. Hän arvostaa asumisenrauhaa ja luontoa. Mäkirinteessä olevan omakotitalon
olohuoneen suurista ikkunoista avautuu kaunis näköala alhaalla virtaavalle Iijoelle. Olohuoneesta käsin voi
nähdä, kuinka vuodenajat
muuttavat näkymään luonnosta, se on kuin vaihtuva taideteos. Muutaman sadan metrin päässä on lapsille
mummila. Siellä lapsilla ja

Juuso, Eetu ja Hessu-koira metsäretkellä isän kanssa.

isovanhemmilla riittää yhteistä touhua.

Antti arvostaa
kodin rauhaa
Antti valmistui vuonna 2002
Haukiputaan ammattioppilaitoksen talonrakennuslinjalta. Samaisena vuonna hän
osallistui Taitaja-kilpailuun,
jossa ammattiin opiskelevat
nuoret kilpailevat SM-mitaleista ammatillisiin perustutkintoihin perustuvissa lajeissa. Antti voitti ensimmäisen
sijan talonrakennuksessa ja
pääsi osallistumaan ammattitaidon
maailmanmestaruuskilpailuihin 2005. Antti saavutti hienosti viidennen
sijan Helsingissä järjestetyissä
WorldSkills-kilpailussa.
Tänä päivänä Antti on yksityisyrittäjä ja työllistää itsensä muurarina. Hän teki
ensimmäiset
muuraustyöt
2000. Ammattiopistosta valmistumisensa jälkeen hän alkoi muurata työkseen. Muutaman vuoden hän muurasi

yhdessä edesmenneen oppiisänsä Reijo Markkasen kanssa. Vuonna 2014 hän perusti Toiminimen. Antti tekee
erilaisia
uunimuurauksia.
Korjaa vanhempia uuneja ja
muuraa uusia. Työ- ja rakennuskohteet voivat olla leivinuuneja, puuhelloja, yhdistelmäuuneja, takkoja tai
pönttöuuneja. Antin pääasiallinen toiminta-alue on noin
100 kilometrin säteellä Pudasjärvestä, Koillismaa-Oulu seutukunnalla. Toisinaan
muurauskeikkoja voi olla
kauempanakin. Antin töihin voi tutustua uunintekijät.
fi sivustolla. Antti ajautui vähän vahingossa muurausalalle. Tuttu muurari sanoi hänelle ammattikouluaikana: ”Tule
minulle kesätöihin.” Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen Antti oli kaikki lomat ja
työharjoittelut Reijo Markkasen opissa. Antti kokee muurarintyön mielekkäänä ja mukavana. Omaa luovuutta saa
ja tuleekin käyttää. Työ on

Leo tarkistaa Urpo-papan mönkijän peiliä. Maiju-äiti kyselee:
”Onko kaikki kunnossa?”

vaihtelevaa ja työpäivän jälkeen on mukava tulla kotiin vaimon ja lapsien luokse.
Vapaa-aikansa Antti viettää
mieluummin perheen parissa kuin reissussa. Omassa kodissa on hyvä olla. Antti kuuluu Kuren metsästysseuraa.
Syksyllä saatua hirvenlihaa
nautitaan pitkälle talveen. Lopuksi Maijun ja Antin vinkit
paluumuuttoa harkitseville.
- Täällä on tilaa hengittää
ja on luonto lähellä. Maalla
voi helpommin kokea rauhaa
ja yhteisöllisyyttä. Harrastusmahdollisuudet ovat lähettyvillä. Kurjessa miehet
metsästävät ja kalastavat. Kyläkoululla pyörii kansalaisopiston järjestämä käsityökurssi. Syksyisin täällä on
hyvät marjamaat. Perheenä
olemme olleet tyytyväisiä pudasjärveläisiä ja koemme, että
Pudasjärvellä on hyvät palvelut kaupunkilaisille. Kun
Maiju palaa töihin, niin Leolle
on hoitopaikka valmiina Kurenalla. Moni Oulun seudul-

Eetu ja Leo kiikkumassa
mummilan pihakeinussa.

la asuva tuttu on haaveillut
muuttamisesta takaisin. Me
emme ole katuneet muuttamista takaisin Pudasjärvelle,
toteavat Maiju ja Antti.
Ape Nieminen
Kuvat: Iinatin perhealbumi
ja Ape Nieminen

Itämaista tanssia LC Pudasjärven kauden päätöksessä

Päätöstilaisuuden yllätysnumerona oli itämainen tanssi Katri Virtasen ohjaamana.

Presidentti Katri Virtanen ja sihteeri Hannele Koukkula muistivat 80-vuotismerkkipäivää viettänyttä klubin pitkäaikaisinta jäsentä Eero Ahosta.

Päätöstilaisuudessa palkittiin koko LC Pudasjärven hallitus
toiminnan kehittämisestä. Hannele Koukkula, Juha Timonen,
Ilpo Virtanen, Markku Knuuttila, Katri Virtanen, Ulla-Maija
Paukkeri ja Esko Viitala.

LC Pudasjärven toiminta perustuu palveluun ja avustamiseen. Kaikki tarvittavat varat kerätään talkootyöllä ja
lahjoituksilla ja jaetaan oman
paikkakunnan lapsille, nuorille ja veteraaneille, kriisirahaston kautta avuntarvitsijoille ja
Lionsien kansainvälisen organisaation LCIFn kautta kansainvälisiin avustuskohteisiin.
Viimeisimpänä isona avustuskohteena on ollut Ukraina.
Paikkakunnalla on muistettu urheiluseurojen edus-

mintaan vaatii aikaa. Kaikessa toiminnassa on aaltoilevaa
sitoutumista. LC Pudasjärvi
on tietoisesti uudistanut kuluneen toimintavuoden aikana käytänteitä, mikä alkaa
tuottaa tulosta. Hallituksen
jäsenet hoitavat vastuutehtävänsä eikä kenenkään tehtäväalue muodostu kohtuuttomaksi. Tehtäviä kierrätetään
vuosittain ja kuvaavaa on ollut se, että hallituksen kokouksissa on jäsenten mukaan
ollut myös hauskaa. Yhteis-

siin liittoon päin. Hallitus sai
tänä vuonna kokonaisuudessaan palkinnon toiminnan kehittämisestä.
Toukokuun kuukausitapaaminen toteutettiin yhdessä puolisoiden kanssa ja se
oli luonteeltaan kiitostapaaminen. Samalla tilaisuudessa muistettiin 80-vuotismerkkipäivää viettänyttä klubin
pitkäaikaisinta jäsentä Eero
Ahosta. Ahonen piti ansiokkaan esityksen 57-vuotiaan
klubin toiminnasta perusta-

tajia, merkittävillä stipendeillä muistetaan lukiosta ja
ammatillisesta koulusta valmistuneita ja tutuksi tullut
hirviarpatuotto on lahjoitettu kokonaisuudessaan veteraanijärjestöille jäsenten ja
puolisojen tarvitsemiin siivouspalveluihin, hierontaan
ja jalkahoitoihin yms. Lionsit tekevät yhteistyötä myös
veteraanijärjestöjen
kanssa
osallistumalla veteraanien lipaskeräyksiin.
Sitoutuminen yhdistystoi-

henki on hyvä, mikä näkyy
aktiivisuudessa. LC Pudasjärven jäsenet ovat haluttuja
myös lohkon ja piirin vastuutehtäviin.
Perinteen mukaan klubin
presidentti palkitsi aktiiveja toukokuun kuukausitapaamisessa perjantaina 13.5. Tänä
vuonna ”Vuoden Leijona” on
Hannele Koukkuja, joka on
perehtynyt jo toisena vuotena
vapaaehtoisena sihteerin tehtäviin ja käytössä oleviin tietokoneohjelmiin ja velvoittei-

misajoista lähtien.
Tapaamiseen kuului tänä
vuonna ruokailun ja palkitsemisien lisäksi yllätysnumero.
Klubin neljä jäsentä esittivät
itämaisen tanssin, jota säestettiin yhteislauluin. Ohjelmaa
harjoiteltiin pari minuuttia,
mutta esitys onnistui täyttämään nauruin koko juhlatilan. Rohkeus heittäytyä tehtäviin on osa lionismia.
Katri Virtanen,
kuvat Heimo Turunen
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Anna
askenden soida
KIRJAN
JULKISTAMINEN

perjantaina 27.5.
klo 15.00 Wirtaamossa,
Kauppatie 3 L 101.
Tervetuloa!

Ei tarvitse pidätellä enää.

Siuruan kylätalo
valmistautuu
kesätapahtumiin
Siuruan kylä ry ottaa tosissaan tulevat tapahtumajärjestelyt laittamalla
talkoilla kuntoon paikkoja kylätalollaan Ikosenniemellä. Nyt voivat naisveistäjät tulla sahailemaan
toiveitaan julki. On hyviä
veistopuita, hyvä opettaja ja juuri valmistunut WC
sydämenkuvalla ovessa.
Porukka siisti myös piha-

maata ja varastoa, että taas
kelpaa. Talkooporukan innokkuus on tärkeä osa kylän kehittämisessä, mitään
ei saa aikaan, jos ei itse tee.
Tapahtumia kesän päälle tulee, mutta laitetaan
moottorisahat kuitenkin
ensin helatorstaina laulamaan ja siinä sivussa voi
laulaa vapaasti itsekin, kukaan ei kuule. KT

Elisa pikku apulainen.

Helena ja Orvokki puhdistustyössä.
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Yhteisövaliokunnan toukokuun kuulumisia
Kunnan on valmisteltava
valtuustokausittain hyvinvointikertomus. Se on lakisääteinen tehtävä ja tarpeellinen hyvinvointipolitiikan
suunnitteluun, valmisteluun,
seurantaan ja arviointiin. Sen
tulisi olla tiivis ja helposti
ymmärrettävä kuvaus.
Hyvinvointikertomusta
halutaan kehittää oman kaupunkimme näköiseksi. Kehittämisen taustalla on ajatus
siitä, että kunnan johtaminen
ja palvelujen kehittäminen
tulisi perustua tietoon. Kehittämistyöhön on Maaseudun
sivistysliitto/ Maahenki Oy
jättänyt tarjouksensa, jota yhteisövaliokunta käsitteli kokouksessaan 13. toukokuuta.
Tarjouksen sisältö on vuorovaikutteinen hyvinvointija osallisuusprosessi. Lisääntyvää vuorovaikutteisuutta
toivotaan kuntalaisten, poliittisten päättäjien ja viranhaltijoiden välille. Menetelminä käytetään erilaisia
yhteiskehittämisen menetelmiä, joissa keskeistä on rakentava ja eteenpäin vievä
vuoropuhelu.
Hyvinvointikertomuksessa täsmennetään kuntalaisten hyvinvointitarpeita.
Kerätyn ja analysoidun tiedon on oltava päätöksenteon pohjana. Sitä kautta päästään kehittämään palveluita
ja vaikuttavaan ennaltaehkäisevään työhön.
Yhteisövaliokunta pitää
seuraavan kokouksensa kesäkuun toisella viikolla.

Asumisen
politiikan
jatkovalmistelua
Valtuustoseminaarissa 11.5.
käsiteltiin esityksiä laadittavan asumisen politiikan tavoitteista ja toimenpiteistä.
Yhteisövaliokunta kävi läpi
eri tahoilta tulleet lausunnot
ja tunnisti niistä kolme selkeää tavoitetta: tiestön ja kevyenliikenteenväylien
kehittäminen, asuntokannan
kehittäminen
rakentamalla, korjaamalla ja muuntojoustavuutta lisäämällä koko
kaupungin alueella sekä rakentamisen mahdollisuuksien varmistaminen kaavoittamalla.
Asumisen politiikan valmistelua jatketaan laatimalla
tarkennetut esitykset tavoitteista sekä niiden toimenpiteistä.

Tienpidon
alueurakka
Tienpidon alueurakan 2023–
2028 kilpailutuksen valmistelu on käynnistetty.
Voimassa oleva PudasjärviTaivalkoski-ELY yhteisalueurakka 2018-2023 päättyy
30.9.2023. Uusi kunnossapitourakka kilpailutetaan alkuvuodesta 2023.
Kunnossapitosopimuksen piiriin hyväksytään ainoastaan
yksityistielain
mukaisesti toimivat yksityistiekunnat, joiden vaikutuspiirissä on vähintään kaksi

pysyvästi asuttua kiinteistöä
ja tien vähimmäispituus on
800 metriä.
Alkukesästä 2022 käynnistyvissä koulutuksissa aktivoidaan ”uinuvia” yksityistiekuntia
toimimaan
yksityistielain
mukaisella
tavalla, jotta nämä olisivat
avustuskelpoisia ja hyväksyttävissä uuteen tienpidon
alueurakkaan.

Yhdistystoimijoiden
ilmaiset tilat
Kiinteistöpäällikkö on käynyt neuvotteluja Oulunkaaren kanssa tämän kaupungilta vuokraamista tiloista.
Etenkin ikääntyneempi väestö on ilmaissut tarvitsevansa kokoontumistiloja Kurenalla vanhusten asuntojen
läheisyyteen. Nyt tehdyn
valmistelun pohjalta yhteisövaliokunta kannattaa sitä,
että Työkeskuksen kahvio ja
keittiötila sekä Osviitan tilat
olisivat varattavissa maksutta rekisteröidyille yhdistyksille kello 16–21.
Kaupungin omassa käytössä olevien tilojen osalta kiinteistöpäällikkö ja järjestöyhdyshenkilö esittelivät
valiokunnalle tilavalmistelun tilannekatsauksen. Hirsikampuksen tilat ovat yhdistysten varattavissa 1.9.–30.4.
kaudella klo 17-21, koska silloin on Kansalaisopiston iltakäytön vahtimestari paikalla.
Kesän aikana kaupungin-

talolla tehdään muutostöitä
OSAO:a varten ja varauskäytänteistä yhdistystoimijoille
tullaan informoimaan erikseen elokuussa. Pohjantähden ja Puikkarin neuvottelutiloista sekä Suojalinnasta
tulee tehdä vielä erillinen katsaus, mm. varuste- ja kalustetasojen osalta.
Entisen kirjakaupan liiketila voitaisiin valiokunnan näkemyksen mukaan ottaa yhdistysten käyttöön niin
pitkään, kun tilaan saadaan
pitkäaikainen vuokralainen.
Käyttömahdollisuudet Hyvän Olon Keskus Pirttiin
ovat vielä jatkoselvittelyssä.
Tarkoitus on kattaa vuoden 2022 aikana syntyvät kulut muutostöistä kehittämisrahastosta. Tarpeen mukaan
hyödynnetään eri yksiköistä vapautuvia kalusteita ja
muuta irtainta, jotta tilat saadaan mahdollisimman toimiviksi.
Vuodelle 2023 perustetaan erillinen kustannuspaikka, jolla voidaan seurata
erikseen yhdistysten maksuttomista tiloista syntyviä
kuluja. Tämä panostus katsotaan osaksi Pudasjärven
kaupungin osallistavaa budjetointia. Esitys yhdistyksille maksuttomista kaupungin hallinnoimista tiloista ja
yhteiskäytön kustannusten
seurannasta viedään kaupunginhallitukselle päätöksentekoa varten.
Tiedote

Kurenpoikien P13:lla kauden
alkuun tasapeli, tappio ja voitto
Kurenpoikien 2009-2010syntyneet pelaavat tällä kaudella P13 Kakkosta.
Toukokuun aikana on pelattu jo kolme ottelua, joista
kaksi kotona. Kauden alku
on ollut vähän tuntuman
hakemista futsalista jalkapalloon, mutta joukkueen
hyvät otteet futsalkentillä
näkyvät tekonurmella. Lyhytsyöttöpeli toimii hienosti, ja hyökkäyksiä rakennellaan ajoittain todella hyvin
pelaajalta toiselle syötellen.
Jalkapallokausi
alkoi
Suojalinnalla FC SCJ:ta vastaan. Rovaniemeläiset antoivat sokkialun heti kahden minuutin pelin jälkeen
upottamalla pallon verkkoon. Kurenpoikien kauden avausmaalista vastasi
Daniel Lohvansuu, joka tasoitti tilanteen 1-1. FC SCJ
maalasi toistamiseen, mutta sen jälkeen Kurenpoikien
Unto Niemelä ja Walo Tornikoski onnistuivat molemmat kertaalleen maalinteossa siirtäen joukkueensa
maalin johtoasemaan. Valitettavasti pari minuuttia
ennen loppuvihellystä pal-

lo pomppi epäonnisesti kulmatilanteessa maalivahdin
kautta maaliin, ja lopputuloksella 3-3 Kurenpojat otti
ensimmäisestä ottelustaan
yhden pisteen.
Toinen ottelu pelattiin
Kajaanissa
Lehtikankaan
koululla.
Lehtikankaan
kenttä ei täytä virallisia
kentän mittoja, mutta jos oikeamittaista kenttää ei ole
käytettävissä, on kajaanilaisilla joukkueilla erityislupa
käyttää normaalia lyhyempää kenttää sarjapeleissä.
Kurenpoikien
ensimmäisen vieraspelin vastustaja
KaPa tunsi ja osasi hyödyntää kenttäkoon Kurenpoikia
paremmin. Vierailijoiden
pelaajat olivat liian kaukana toisistaan, ja puolustus
valui turhan matalalle. KaPan pelaajat pääsivät lyhyellä kentällä laukomaan
heti puolen kentän jälkeen,
ja nämä kudit olivat maalivahdille
vastustamattomia. Kurenpoikien Clement
Ntambwe laukoi Kurenpojille yhden osuman, mutta
lopputuloksella 4-1 pisteet
jäivät Kajaaniin.

Kurenpoikien 2009-2010- syntyneet pelaavat tällä kaudella
P13 Kakkosta.

Kolmannessa Kurenpoikien ottelussa Suojalinnalle tuli vierailemaan sarjaa
tappioitta tähän asti johtanut FC Raahe. Huikeaan
16-1 maalieroon venynyt
FC Raahe joutuikin yllättymään Kurenpoikien pelin
rakentelun edessä. Vain viiden minuutin pelin jälkeen
Clement Ntambwe teki
maalin, joka jäikin lopulta ottelun ainokaiseksi. Kurenpojilla oli kyllä paikkoja
useampaankin, mutta viimeistely ei aivan toiminut.
Raahelaiset nostivat prässiä

ja hakivat vimmatusti tasoitusta. Kurenpoikien maalivahti Matias Aarni esti kuitenkin raahelaisten aikeet
puolustuksen avustuksella
ja huikeilla torjunnoilla. Yllättäen Kurenpojat otti pelistä täydet pisteet 1-0 tuloksella.
Kurenpoikien P13 jatkaa Kakkosen pelejään viikon kuluttua Kempeleessä
ja seuraavalla viikolla keskiviikkona Haukiputaalla.
Seuraava kotipeli pelataan
19.6. TN
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Huonekaluliike Heikkilä 60 vuotta
Huonekaluliike Heikkilä Oy
vietti 60-vuotissynttärijuhlaa 20.5. iloisissa tunnelmissa.
Yritys mahtaa olla kolmanneksi vanhin yritys Pudasjärvellä Kellosepänliike Naamangan ja Pudasjärven
Hautaustoimisto ja Kukka
ky:n jälkeen. Nykyiset yrittäjät Tommi ja Ulla Heikkilä järjestivät juhlan kunniaksi
asiakkailleen kakkukahvit ja
makkaratarjoilun. Asiakkailla oli mahdollisuus osallistua
arvontaan ja tehdä ale-ostoksia. One ja Maija Heikkilä perustivat huonekaluliikkeen
vuonna 1962. Yrityksen volyymin kasvaessa oli tarve
saada omat tilat. Vuodesta
1986 lähtien yritys on toiminut omissa tiloissa Rimminja Tuulimyllyntien risteyksessä.

Muistoja Onesta
- Tämä yritys toimi ennen nykyisen Meritan tiloissa, jossa aikanaan oli Osuuspankki.
Tommin isä, One Heikkilä oli
kauppiaana. Silloin huonekalut tuotiin kotiin niin kuin nykyäänkin. Minä ostin silloin
80-luvun alussa parisängyn ja
sohvan. Ei ne enää ole käytössä. Sänky oli puinen ja lapset
tykkäsivät hyppiä siinä, niin
ritiläthän siinä koville joutuivat, kertoi Tarja Kuukasjärvi.
- Onen kanssa tulin hyvinkin tutuiksi. One möin
televisioita. Kun minä 1974
ostin ensimmäisen väritelevision Sarakylään, niin kaikki ihmiset tulivat katsomaan.
Sitä myöten One sai televisiokauppoja, vaikka kuinka paljon. One myi siihen aikaan
Asa-merkkisiä
televisioita.
One sai siitä kimmokkeen,
kun minä sen ensimmäisen
ostin. One tuli sitä kautta tutuksi. Onehan asensi tv-anteenit niille, jotka hankkivat
television. Silloin kauppiaal-

Ahti Särkelän mielestä on
hyvä, että Pudasjärvellä on
tällainen palveleva huonekaluliike.

ta vaadittiin ”sorminäppäryyttä.” One ei korjannut televisioita, hän vain möi niitä.
Pätsin Reijo kävi korjaamassa televisioita ihmisten luona. Reijo oli Onen huoltomies. Käviköhän tuo Tarmo
Anttila myös korjailemassa
televisioita joskus 90-luvulla?
Ostimme Onelta aika paljon
huonekaluja; sohvaa, tuoleja,
haitarisänkyä ja muuta. Tyytyväisiä olimme palveluun.
Täältä on saatu se, mitä olemme tarvinneet. Vanha perinne on, että ensin ostetaan ja
jos on tarjoilua, käytetään ne
sitten hyväksi. Paikkakunnan omista liikkeistä kannattaa ostaa, sanoi Kauko Kuukasjärvi.
- Kaikki tarvittavat huonekalut ostimme silloin, kun
vaimoni vielä eli. Tyytyväisiä oltiin ostoksiin ja palveluun. Vaimoni kuoli seitsemän vuotta sitten. Nyt olen
ostamisen heittänyt pois. Vielä on muutamia huonekaluja
käytössä, jotka aikoinaan ostimme. Nahkasohvan päällyksessä näkyy jo kulumisen
merkkejä. Puolivuotias kissa tahtoo raapia, vaikka laitan kankaan sohvan päälle.
Kun 1984 muutettiin omaan
taloon, niin silloin ostettiin
Onelta huonekaluja. Kyllä
huonekalut ovat kehittyneet
ja muuttuneet 40 vuoden aikana. Ei niitä voi verrata keskenään. Nykyään huonekalut ovat fiksatumpia. Ennen

Olavi Lampela ja Raimo Helve kuulivat makkaranpaistamisen
ohessa muistoja menneiltä ajoilta. Olavi itsekin kertoi, että
heillä on vieläkin käytössä 80-luvulla Heikkilältä ostettu kulmasohva.

ne olivat kantikkaita. Jos tätä
liikettä ei olisi, pitäisi lähteä Ouluun tai Kuusamoon.
Hyvä on, että on tällainen
palveleva liike meillä, tarinoi
Ahti Särkelä.

Nykyinen
liikepaikka on
kolmas
Raimo Helve ja Olli Lammela tarjoilivat pihateltasta Huonekaluliike Heikkilä Oy:n
60-vuotis
syntymäpäiville
osallistuneille makkaraa. Kävijät olivat muistelleet huonekaluliikkeen ensimmäisiä
pitäjiä ja liikkeen historiaa.
Makkaranpaistajista se oli
mielenkiintoista kuultavaa.
Raimo muisti, että Jukolantie
4:ssä toimi aikoinaan myös
ravintola Texas. Hän kertoi,
kuinka One ajeli yksin pikkuisella autolla ja vei ihmisille isoja tavaroita. Olli kertoi
ihmisten muistelleen huonekaluliikkeen alkutaivalta ja
tulipaloa. Alkoiko se ukkosesta vai sähköviasta? Olli
kertoi, että nykyinen liikepaikka on Heikkilöiden kolmas. Ensimmäinen liike oli
Timosen Iikan vanhassa pirt-

tirakennuksessa. Sitten liike
muutti Jukolantie 4:ään, jossa ennen toimi Osuuspankki.
Pankin muutettua pois tilalle
tulivat K-kauppa ja Heikkilän
huonekaluliike. Kun K-kauppa muutti Hartsun tiloihin,
sai One koko alakerran käyttöönsä.

Ulla ja Tommi Heikkilä kiittävät asiakkaitaan monista kauniista muistamisista ja osallistumisesta 60-vuotissyntymäpäivän
vietoon.

Tommi Heikkilän mukaan
makkaraa oli synttäripäivän
loppuun mennessä paistettu
noin 300 kappaletta ja kävijöitä hän arveli käyneen noin
500. Hanna Illikainen toimi
onnettarena lahjakorttien arvonnassa. Pääpalkinnon 300

euron lahjakortin voitti Marja-Leena Suoperä, Orvokki
Juntunen sai 200 euron ja
Kari Kuosmanen 100 euron
lahjakortin. Onneksi olkoon!
Ape Nieminen

Hilimat hoitivat syntymäpäivien kakkukahvitarjoilun. Kahvin lisäksi kävijät osallistuivat lahjakorttien arvontaan.

Menestystä pudasjärveläisille Yritys Hyvä -kilpailussa
Pudasjärveläiset
pärjäsivät
hienosti
valtakunnallisessa
Yritys Hyvä -kirjoituskilpailussa. Helsingissä perjantaina 20.5. palkittiin kaksi Pudasjärven Hirsikampuksen 8.
luokan oppilasta, Miina Jylhänlehto ja Aukusti Viljamaa. Lisäksi kunniamaininta
myönnettiin 8. luokan oppilaalle Tuomas Törmäselle kilpailutyöstä ”Japani”. Kaikki
kolme työtä ohjasi yläkoulun
suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja Marjut Puhakka.
- Käsittääkseni tämä on ensimmäinen kerta, kun Pudasjärveltä lähetettiin kilpailutöitä. Ohjaajana lähetin kisaan
kolme työtä, joista kaksi voitti oman sarjansa ja kolmas sai
kunniamaininnan eli voisin
sanoa, että erinomainen menestys, Puhakka kertoo.
Opinkirjon vuosittain järjestämään kisaan osallistui täl-

lä kertaa 1442 osallistujaa ja
669 kilpailutyötä, joista palkittiin 25 yksilö- ja ryhmätyötä.
Kunniamainintoja jaettiin lisäksi kaksikymmentä.

Moderni Sampo

Miina Jylhänlehdon Moderni
sampo -kirjoitusta kisan tuomaristo kommentoi seuraavasti:
- Erinomaisesti kirjoitettu,
sujuva ja mukaansatempaava teksti. Kieli on selkeää ja
ilmaisuvoimaista. Kertomus
limittyy persoonallisesti kirjoittajan kokemusmaailmaan.
Sammon tarina on tuotu kiinnostavalla tavalla nykypäivään.
- Miinan tekstissä pohditaan ihmekone Sampoa,
joka tekisi jokaisesta kauniin.
Opettajana itse pidän erityisen ansiokkaana ikätasolleen
kypsää pohdintaa siitä, mikä

kauneuden merkitys yhteiskunnassamme on, Puhakka
kommentoi.
Katkelma
Jylhänlehdon
kirjoituksesta:
- Minä sain näyn, jossa minua käskettiin tekemään sampo. Minä ajattelin, että en ole
kaunis ja minun pitäisi olla
jotain muuta kuin mitä olen.
Tunsin oloni riittämättömäksi. Se tuntui pahalta ja uskon,
että te kaikki olette ajatelleet
niin joskus. Kun sampo sitten antoi minulle sen mitä halusin, eli näytin siltä miltä olin
aina tahtonut näyttää, ajattelin että se voisi ratkaista kaikki ongelmani, Jasmin kertoi
liikuttuneena. Yleisö kuunteli
tyttöä mykistyneenä.
- Mutta ei se mennyt niin.
Kauneus on liukuva ja abstrakti käsite, sillä ei kukaan tai
mikään ei voi määrittää sitä,
mikä on kaunista ja mikä ei.

Yhteiskuntamme ja ympäristömme on nostanut valokeilaan tiettyjä piirteitä, joita
markkinoidaan meille tunteiden kautta. Kauneusihanteita
myydään meille meitä parantavina ominaisuuksina, jotka
tekevät meistä arvokkaampia.
Se ei kuitenkaan pidä todellakaan paikkaansa. Oikeasti
ratkaisu tähän ongelmaan on
vain hyväksyä itsensä ja pitää
itseään kauniina. Haluaisin
myös, että aikuiset ottaisivat
asian huomioon, sillä aikuisten tehtävä on näyttää tietä ja
esimerkkiä nuorille ja lapsille.

Matkalla
kirjailijaksi
Aukusti Viljamaan kirjoitusta
Matkalla Kirjailijaksi tuomaristo kommentoi seuraavasti:
- Kirjoittajalla on sujuva ja
mukaansatempaava kirjoitus-

Yritys Hyvä -kirjoituskisassa pärjänneet Aukusti Viljamaa ja
Miina Jylhänlehto juhlimassa palkintojaan Keskustakirjasto
Oodin edustalla Helsingissä.

tyyli. Työssä on esitelty omaa
toiveammattia realistisesti ja
pohtien asiaa monipuolisesti.
Kirjoittajalla on selkeä mahdollisuus työllistää itsensä kirjailijana niin halutessaan.
Aukustin tekstissä pohditaan, mitä kirjailijan ammattia; mitä kirjailijalta vaaditaan
ja mitä hyvää se uravalintana
voisi tuoda tullessaan. Katkelma Aukustin kirjoitelmasta:

-Ahmiessani 10-vuotiaana
Harry Pottereita, Kiekkotähtiä
ja Soturikissoja, mieleeni juolahti kirjoittaa itsekin ja vielä
joskus, jonain päivänä astua
Rowling ja kumppaneiden
rinnalle kirjailijoiden joukkoon. Niinpä aloinkin kerätä
ja järjestellä pääni sisällä ideoita. Niitä minä sain omasta
elämästäni, historiasta, luonnosta ja kirjoista. JK
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Kyläkierros Kipinän, Panuman,
Taipaleenharjun ja Kollajanniemen kylän alueella
Kipinän kalastusmatkailukeskukseen oli kokoontunut 5.5. tuvan täydeltä väkeä
useammalta eri kylältä, kun
Kollajanniemeltä, Panumalta sekä Kipinästä oli kyläläisiä saapunut takkatulen lämpöön sekä Niemitalon Pekan
tekemien makoisten tarjottavien äärelle.
Matkailun yrityskehittäjä Jukka Koutaniemi aloitti
illan kertomalla kaupungin
uuden strategian periaatteesta, jossa on määritelty
Pudasjärven olevan ”luonnonmukainen kyliensä kaupunki”. Sen vuoksi näitä kyläkierroksia tehdään ja
halutaan kuulla mitä kylille
kuuluu ja millaisia kehittämisen aiheita kyliltä löytyy.
Tietoa kerätään myös erilaisista tapahtumista, joita alueelle tulevat vierailijat tai
matkailijat haluaisivat nähdä. Kipinän kylän yksi suurimmista tapahtumista on
vuosittaisten
soututapahtumien päättyminen kylän
rantaan heti Kipinän koskien jälkeen.
Palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin kertoi kaupungin Peikkohaasteesta ja
kannusti kyliä osallistumaan
yhdessä omien kylien omannäköisten peikkojen tekoon.
Toiveena on käyttää luonnonmateriaaleja sekä reipasta mielikuvitusta. Peikot viedään sitten yhdessä
3. syyskuuta Kelosyötteen
Peikkopolulle, kaikille avoimessa tapahtumassa.
Kyliltä kerätään myös pidemmän tähtäimen kyläsuunnitelmia
esimerkiksi
kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja siihen voi liittää myös
kylän turvallisuussuunnitelman. Sinikka lähettää jokaiselle kylälle suunnitelmien
pohjia yhdistyksille täytettäväksi.

Roploosia ja
Niemitalon
leipäjuustoa
Pudasjärven Kehitys Oy:n
toimitusjohtaja Riikka Tuomivaara oli ideoinut kylä-

Kipinän kalastusmatkailukeskuksen kesäinen kuva vuodelta
2019.

läisten omille elintarviketuotteille Oulu2026 Arctic
Food Labin logoa hyödyntäviä pusseja, joissa on myös
oman kylän logo. Niihin voi
pakata tuotteita myyntiin.
Pudasjärven markkinoilla
heinäkuussa on yksi hyvä
tapahtuma myydä tuotteita.
Kaupungin toimesta kerätään jokaiselta kylältä myös
perinnereseptejä, joita julkaistaan sitten loppukesästä siten, että jokaiselta kylältä yksi perinteinen resepti.
Kyläläisiä kannustetaan keräämään reseptejä ja ilmoittamaan omalle kylälle ominaisin resepti. Panumalta
nousi esille esimerkiksi Roploosi, jossa nykyisin on mm.
poron osia ja lanttua. Kollajanniemellä on vuosikymmeniä tehty Niemitalon leipäjuustoa, jota on myyty
lukuisissa elintarvikekaupoissa sekä Niemitalon myymälässä Ouluntien varrella.
Leo Siira kertoi KOHOTA-hankkeesta, johon myös
kyläyhdistykset ovat tervetulleita, yritysten lisäksi. Hankkeen tavoitteena on
saada osallistujille digitaalinen maailma tutummaksi
ja helpommin käytettäväksi koulutusten ja työpajojen kautta. Yritykset ovatkin
osallistuneet kiitettävän aktiivisesti mm. some-markkinointiin sekä nettisivujen
analysointiin järjestettyihin
työpajoihin. Kehitysyhtiöstä
on Turpeisen Auvo mukana
auttamassa sekä OSAO:lta
Lakkalan Marko. Yrittäjät

ovat olleet todella tyytyväisiä tähän saakka pidettyihin työpajoihin, ja toivoneet
myös jo lisäoppia esimerkiksi lyhytvideoiden tekemiseen. Kipinän kyläillassa
nousi esille toive osallistua
koulutuksiin myös etäyhteyden kautta tai mahdollisuus
saada KOHOTA-hankkeen
työpajoja myös kylillä pidettäväksi.

Nuorilta
apua digiin
Yhdistyksiin pitäisi saada
nuoria asukkaita mukaan
tekemään digitaalista näkyvyyttä erilaisiin digikanaviin. Tästä aiheesta nousikin vilkas keskustelu, kun
paikalla olleet nuoret olivat
heti valmiina tarttumaan toimeen. Eräskin reipas koululainen sanoi, että ”ei se ole
mikään ongelma käyttää digiä”, joten kannattaa kysellä omilta nuorimmilta perheenjäseniltä tai sukulaisilta
apua. Näin nuoria saadaan
mukaan myös yhdistysten
tekemiseen, eikä heitä somettamiseen tarvitse ainakaan kovin paljoa houkutella, kuten ei kylän yhteisiin
talkoisiinkaan. Nuoret voivat hakea myös julkista tukirahaa omien ideoihinsa
tai tekemiseensä esimerkiksi Oulun seudun Leaderiltä,
jossa nuorisoleader-rahoitusta voi hakea 7.6. mennessä. Lisätietoja netissä:
https://oulunseudunleader.
fi/nuoret/nuoriso-leader/

Aili Jussila (edessä oikealla) kertoi kyläillassa Panuman kyläalueen vesistöjen kunnostuksesta.

Lentopallokisoja
kylien välillä
Kylätapahtumia on tulossa
mukavasti tulevalle kesälle
niin Kipinässä, kuin Panumallakin. Kylien väliset lentopallon kisat ovat aina tärkeä tapahtuma. Panuman
kylällä on tulossa myös kylän alueen yhteisen sillan
avajaiset, kunhan silta saadaan ensin valmiiksi. Panumalla kylän palon muistoksi on suunnitteilla yhteinen
tilaisuus. Aili Jussila kertoi myös tavoitteesta saada kansalaisopiston kurssin
tms. kautta lisävoimia kylän palon historiatietojen keräämiseen ja koostamiseen
vuodelle 2025 suunniteltuun tapahtumaan. Kannattaa seurata myös Oulu2026kulttuuripääkaupungin
hankkeita, jos vaikka sieltä
löytyisi sopivaa tukea myös
tuollaisiin kulttuurihistoriallisten tapahtumien suunnitteluun. Lisätietoja: https://
www.oulu2026.eu/
Monen kylän alueelta on
kysytty paljon vapaista tonteista tai mökeistä, mutta niitä ei ole Kipinässäkään kuin
muutama enää vapaana.
Monet tulijat ovat kiinnostu-

neita vesistöjen äärellä olevista paikoista, mutta myös
ns. kuivan maan kohteet voisivat tulla kyseeseen. Oman
kylän koulu on suurena vetovoimana lyhyiden etäisyyksien lisäksi niin Ouluun
kuin Pudasjärvellekin. Monilla tulijoilla olisi työpaikatkin valmiiksi katsottuna.
Myös Pudasjärvellä avoinna
olevat virat ja yritysten työpaikat houkuttavat, mutta
asuminen työpaikan lähellä
tulisi olla mahdollista.

Niittokone
vesistöjen
kunnostukseen
Vesistön
kunnostamiseen
liittyen oli Pudasjärven kaupungintalolla infotilaisuus,
jossa oli ProAgrian asiantuntijoita sekä Panuman kylältä
Aili Jussila kertomassa käytännön kokemuksia ja vinkkejä
kunnostuskohteista.
Kyläillassa Aili kertoi, että
Panuman niittokonetta voi
lainata Ala-Kollajan yhteisten vesialueiden alueella. Panumajärven vesikasveja on
niitetty ja rehevöitymistä pyritty estämään. Laskuojien
ravinteiden valumia on tarkoitus myös kartoittaa sekä

saada hallintaan mm. kosteikkojen avulla. Panumalla kolmen laskuojan suulle
on rakennettu Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeena
kosteikot, estämään ravinteiden ja kiintoaineksen valumisen järveen. Näistä asioista on hyvä olla yhteydessä
niin ProAgriaan, kuin Pudasjärven kaupunkiin tai vesistökunnostushankkeisiin.
Riikka kertoi 7.6. Kalaleader-tapahtumasta,
jonne kaikki kiinnostuneet ovat
tervetulleita. Tänä vuonna Pudasjärvi on liittynyt
mukaan Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderiin, jolloin
alueen yritykset voivat hakea kalanjalostukseen sekä
muihin välineisiin tukea investointeihinsa. Myös erilaiset kalatalouteen liittyvät kehittämishankkeet ovat
nyt mahdollisia. Lisätietoja:
https://www.kainuunkalaleader.fi/
Lämpimät kiitokset
kaikkien kylien väelle
kyläillasta!
Kyläkierroksen väki, Sinikka, Riikka, Sointu,
Leo ja Jukka

Hirviarpajaisten tuotolla
tukea sotaveteraaneille ja
sotainvalideille
LC Pudasjärvi toteutti jälleen vuonna 2021 hirviarpajaiset. Tuotto noin 4200
euroa luovutettiin huhtikuun
klubitapaamisessa
sotaveteraaneille ja sotainvalideille heidän sekä puolisoiden ja leskien kotona
selviytymisen tukemiseksi; jalkahoitoihin, hierontoi-

hin, siivouksiin sekä perusavustuksiin; sairauskulujen
omavastuuosuuksiin, sairaalamaksuihin, hammasproteesien uusintoihin, silmälasien hankintoihin jne.
Pudasjärven Sotaveteraanien puheenjohtaja Vesa
Holmström korosti kiitospuheessaan
sotaveteraa-

nien ja sotainvalidien ja
heidän leskiensä kotonaasumisen tuen tärkeyttä.
LC Pudasjärven presidentti Katri Virtanen lausui
kiitokset kaikille arpojen
myyntiin ja muihin arpajaisjärjestelyihin osallistuneille. HT

Sotaveteraanien ja Sotainvalidien lahjakirjat kädessään Pudasjärven Sotaveteraanien puheenjohtaja Vesa Holmström. LC Pudasjärven puolesta lahjoitukset luovuttivat Katri Virtanen ja Timo Kerälä.
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Hyvinvointivaliokunnan järjestämä perhetapahtuma

Yhteistyössä on voimaa

MLL:n Pudasjärven yhdistyksen edustajat: Annika Mattinen,
Liisa Moilanen, Enni Penttilä, Hely Forsberg-Moilanen.

Hyvän Olon Keskuksessa kuultiin 18.5 paljon iloisia lasten ääniä. Hyvinvointivaliokunnan, kaupungin ja
seurakunnan viranhaltijoiden ja kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa järjestetty perhe tapahtuma oli menestys, jota oli toteuttamassa
30 henkilöä. Hyvinvointivaliokunnan varapuheenjohtaja Katri Virtanen oli tapahtuman koordinaattorina.
Tapahtumaa oli suunniteltu
ja käyty läpi useassa valiokunnan ja työryhmän kokouksissa. Tapahtumassa kävi
ehkä noin 150 lasta ja aikuista. Osa oli koko ajan, osa
vain tietyn ajan.

Pirtin aulassa oli
vipinää
Pirtin aulassa kansalaisopiston soittajat musisoivat Johanna Kilpijärven
ohjauksessa. Marko Väyrynen leikitti porukoita muun
muassa ”Leijonan metsästyksellä.” Aulassa saattoi
kuulla lastenlauluja tai akustista musiikkia kitaran, sellon, nokkahuilun tai pianon
säestyksellä eri kokoonpanojen toimesta. Kansalaisopiston apulaisrehtori Pasi
Kemppainen kertoi opiston
tulevasta toiminnasta ja tiedusteli kurssi-ideoita. Seurakunnan varhaiskasvatusja nuorisotyöllä oli aulassa
oma toimipiste, jossa kävi
mukava kuhina kaarnaveneiden teossa, koronapelin
pelaamisessa ja väritystehtävien teossa. Nuorisonohjaaja Sirpa Kukkohovi koki

perheillan järjestämisen laajalla yhteistyöllä positiivisena. Mannerheimin Lastensuojeluliitto
jakoi
osallistujille ilmapalloja ja
oli sponsoroimassa tapahtumaa yhdessä seurakunnan
kanssa. Helly Forsberg-Moilanen kertoi, että MLL oli
vuoden 2020 Yhteisvastuukeräyksen yhteistyökumppani. Silloin teemana oli:
”Sinä riität hyvään vanhemmuuteen.” Suunniteltu perhetapahtuma seurakunnan
kanssa toteutettiin vasta nyt,
sattuneesta syystä. Yhteistyö mahdollisti MisseKissan
konsertin järjestämisen.

Perhe on tärkeä
Koko tapahtuman ideana oli, että perheet löytäisivät Pirtin kulttuuripaikkana. Kirjaston henkilökunta
palveli tapahtuman aikana
ja nuorisotiloissa nuorisonohjaaja Marita Hankila oli
järjestänyt kissa-naamarin
askartelun lisäksi lauta- ja
korttipelejä esille. Lapsilla
oli mahdollisuus pelata pöytäfutista, pingistä ja biljardia. Hankila koki hyvinvointivaliokunnan järjestämän
perheillan mukava yhteisen
tekemisen iltana, jossa oli
tarjolla monenlaista. Yläkerran tasanteella Oulunkaaren
perhetyön työntekijät kertoivat perheille suunnatuista
palveluista. He olivat tyytyväisiä, että perhe-aihetta on
pidetty hyvin esillä esimerkiksi seurakunnan projektin
kautta.
- Me haluamme perhe-

Kansalaisopiston ja seurakunnan laulajien ja soittajien yhteinen kokoonpano. Pirjo Haapala, Johanna Kilpijärvi, AnnaKaisa Yasin, Keijo Piirainen ja Marko Väyrynen.

Henti ja Anne Holmström ja seurakunnan lastenohjaajat Tanja Halmekangas ja Sirpa Outila.

palveluissa pitää esillä erityisesti matalan kynnyksen
tukimuodoista ja ennaltaehkäisevistä palveluista. Olemme täällä sen tähden, että
perheet saisivat kuulla kotipalvelusta, perhetyöstä ja
perheneuvolasta, jotka ovat
juuri näitä ennaltaehkäiseviä
matalankynnyksen palveluja, kertoi palveluohjaaja Kaija Kehusmaa-Lehtola.
Apua ja tietoa löytyy lisää
Oulunkaari.com-sivuilta,
Oulunkaaren palveluohjauksesta tai ottamalla suoraan yhteyttä Pudasjärven
palveluohjaaja Kaija Kehusmaa-Lehtolaan 040-8266580.
Pirtin toisessa kerroksessa
on perhetyön toimipiste, jonne saa soittamalla ajan.
Liikuntatoimesta Sampo
Laakkonen informoi lapsille suunnatuista kesän uimakouluista ja Perhepeuhulan
toiminnasta. Taidekammarin ovet olivat auki Paavo
Ahosen näyttelyyn. Jokaisessa tapahtumapisteessä oli
MisseKissan konserttiin liittyviä tehtävärasteja.

Perheillan
huipentumana
MisseKissa
konsertti
MisseKissa eli Johanna Koskinen on esiintynyt MisseKissana viisi vuotta. Johanna tulee taitelijaperheestä,
jossa äiti on esiintynyt Miauskis-Kissa ja veljeni on
Pelle Positiivi, joka on esiin-

Palveluesimies Tuula Tolkkinen, palveluohjaaja Kaija Kehusmaa-Lehtola, sosiaalityöntekijä Nina Partanen ja perhetyöntekijä Aini Mertala toimivat Oulunkaaren perhetyössä Pudasjärvellä.

MisseKissan konsertissa oli jäykkyys kaukana. Lapset osallistuivat monella tavalla musiikkiin,
taputtaen, nauraen, tanssien ja liikkuen.

tynyt televisiossakin. MisseKissa esiintyy mielellään
siellä, missä on lapsia ja lapsenmielisiä.
MisseKissa konsertti kesti tunnin ja kaikki lapset jaksoivat hienosti olla mukana
loppuun saakka. Konsertti toteutettiin Kurkisalissa,
jossa penkkirivit oli siirretty
pois. MisseKissa tarvitsi tilaa
yhteiseen touhuamiseen yhdessä lasten kanssa. MisseKissan opettavaiset laulut ja
lyhyet puheet välittivät viestiä lapsille kännykän käytöstä ja hyvistä käytöstavoista.
Kertausta tuli muun muassa sanoihin ”kiitos”, ”anna
anteeksi” ja ”ole hyvä”. Lapsia ja aikuisia oli paikalla yhteensä 70. Ennen viimeistä

Jade Roinisella, Marita Hankilalla ja Riia Ervastilla upeat
omatekemät kissa-naamiot.

musiikkikappaletta hyvinvointivaliokunnan varapuheenjohtaja Katri Virtanen
kiitti MisseKissaa ja avustajaa antamalla heille Kynttilätalon
Kuusi-kynttilät.
Oulunkaaren perhetyön järjestämässä arvonnassa frisbeegolf-pelin voitti Ruusa
Alho, muistipelin Reino Puhakka ja ulkopelin Sanni

Resi. Onnea voittajille. Hyvinvointivaliokunnanjäsenet
Katri Virtanen ja Ape Nieminen haluavat kiittää kaupungin ja seurakunnan työntekijöitä, MLL:n edustajia ja
tapahtumaan osallistuneita
vanhempia ja lapsia mukavasta Perhetapahtumasta.
Ape Nieminen

MisseKissa sai heti ystäviä pudasjärveläisistä lapsista.
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Aikaa Pudasjärvellä talvella 2022

Anneli-papin muistelua Pudasjärveltä neljän kuukauden ajalta
”On kotiseutu mulla tuolla, peräpohjolassa.
Siellä saanut olen tuntea talven tuiskutuulen sekä kesän lämpöisen
Niin monet kerrat unelmissa, olen vielä ’kotitanhuvilla’.
Missä nuorena aina aikaa vietin, toisten kanssa puuhaillen.
Sinne vielä tahdon mennä, siellä on kaikki… nuoruusmuistot ja
nyt kokemani aika…”
Näillä sanoilla haluan välttämättä aloittaa muistelmat
Pudasjärveltä – tosi haikein
mielin. Kaikki ei ollutkaan
ennallaan, niin kuin silloin
vuonna 1977, kun edellisen
kerran paikkakunnalta lähdin.
Saavuttuani nyt vuoden
viimeisenä päivänä Pudasjärvelle, lähes 45 vuoden
jälkeen, huomasin kaiken
muuttuneen, mikään ei ollut enää ennallaan. Se tuttu
ja turvallinen Pudasjärvi olikin vaihtunut ihan muuksi; ”hirsikaupungiksi”, jossa
en tiennyt, missä olin ja missä mikin oli. Kaikki oli niin
vierasta!
Mutta, mentyäni seuraavana aamuna seurakuntatalolle kirkkoon, kaikki olikin
jotenkin niin ”tuttua”! Timokirkkoherra oli mies oikealla
paikalla ottamaan uuden tulokkaan vastaan niin sydämellisesti, tunsin olevani tervetullut joukkoon. Samoin
Oskari-pappi ja kaikki te
siellä. Suuri kiitos teille siitä!
Arjen tullen tutustuin pa-

remmin työkavereihin ja
aluksi varsinkin Teija kirkkoherranvirastossa ja Keijo-kanttori opastivat minua monissa arjen ”saloissa”
(toki paljon jäi vielä opeteltavaa). Kiitos teille sinnikkäästä opetuksesta ja työstä
kanssani.
Pikkuhiljaa kaikki työkaverit tulivat tutuksi ja kaikkien teidän kanssanne oli
mahtavaa tehdä töitä neljä
kuukautta.
Muistelen kaikkea kokemaani positiivisesti ja aika
oli tosi opettavaista; myöskin ne törmäykset, joihin
naispappina jo sinne tullessani tiesin joutuvani. Mutta,
kaikessa avuksi tuli Timopappi, josta tulikin minulle,
kuin ihana pikku veli, jonka
puoleen pystyi aina kääntymään. Monet huolet ja murheet jaoinkin hänen kanssaan, ja aina häneltä löytyi
positiivisuus ja lohdutus
(valoa tunnelin päästä) asiaan. Kiitos Timo niistä monista keskusteluista, joita kävin kanssasi. Pysy aina sinä

Timo-kirkkoherrana,
jona
opin sinut tuntemaan – älä
anna itsesi muuttua.
Seurakunnasta sain paljon ystäviä, monen luona
kävinkin, ja niitä muistelen
aina, kun täällä alkaa väsyttää. Sähköposti tänne Iisalmeen lauantaiaamuna 21.5.
Pudasjärveltä piristi kovasti
ja päivä oli pelastettu; kiitos
siitä lähettäjäystävälle.
Raamattupiirissä
koin
olevani kotona, teitä kaikkia
muistelen lämmöllä ja kaipaan niitä keskusteluja, joita
kanssanne sain käydä. Toivon teille voimia, terveyttä
ja siunausta, että jaksatte pitää piirin yllä. Enkä yhtään
epäile, etteikö se pysyisi, kun saatte täältä mahtavan kollegani Jari Valkosen
jatkamaan sitä työtä siellä,
joka häneltä jäi kesken, kun
muutti tänne vähäksi aikaa
työn perässä. Jari-pappi kyllä osaa!
Sain kantaa opetusvastuun myös talviriparista,
jonka vietimme leirillä Hilturannassa. Leiriviikko meni
nopeasti, oppilaat olivat kilttejä ja oppivaisia. Isoset osasivat työnsä nuorten kanssa
hyvin, olihan heille kertynyt
kokemusta jo aiemmilta leireiltä. Tiina ja Sirpa (nuoriso-ohjaajat) olivat mainioita,

jutellessa vapaa-aika kului
nopeasti ja opimme paljon
toisiltamme. Emännät loihtivat herkullisia ruokia meille,
nälkä ei päässyt yllättämään
heidän hoidossaan. Siitä kiitos meidän kaikkien puolesta koko emäntäkaartille (niin
nais- kuin mieskokeillekin)!
Ensin hieman pelotti, että
kuinka selviän Pudasjärven
kylmässä talvisäässä leireillä (Jari-pappi oli varoittanut
pakkasista!), mutta kaikki
meni hyvin ja kevätaurinko
paistoi jo monena päivänä.
Kiitos kaikille leirillä mukana olleille!
Täytyy vain todeta: aika
on tulla, aika on olla ja aika
on myös lähteä. Olisin varmaan viihtynyt ja ollut siellä pitempäänkin, jos kotimatka Vieremälle ei olisi
ollut niin pitkä ja jos ei olisi sattunut sitä ikävää ”tapaturmaa”, joka vaikeutti niin
monta asiaa. Mutta kaikesta
selvitään!
Ja, eihän sitä tiedä, vaikka
joskus vielä tavataan kirkossakin työn merkeissä.
Lämmin ja iso kiitos
teille kaikille, lähdin sieltä
palvelemaan Iisalmen
seurakuntaa paljon
oppineena ja kokeneena!

Anneli Toppinen oli mukana huhtikuussa Naisten päivillä, jossa piti raamattuhetken aiheena Vapahtajan todistaja.

Toivon teille taivaan Isän
runsasta siunausta ja
huolenpitoa elämäänne ja
kesään!

Anneli (Toppinen)
-pappi

Pudasjärven Urheilijoilla hyviä
sijoituksia Tervamaratonilla
Kesäpaku starttaa
jälleen kesällä 2022!
Kesäpaku starttasi ensimmäisen kerran vuonna 2021 ja toiminta jatkuu
kesäkuussa 2022. Kesäpaku on jatkoa Pudasjärvellä vierailleelle Wauto autolle. Wauto oli Aseman
lapset Ry:n hankkeen kautta tietyksi ajanjaksoksi saatu asuntoauto, joka oli räätälöity siten, että autossa
pystyi kahvittelemaan, pelailemaan,
juttelemaan,
kuuntelemaan musiikkia
yms. Auto oli siis verrattavissa pyörien päällä liikkuvaan nuorisotilaan. Pudasjärvelle Wautoa ei ollut
enää mahdollisuutta saada
hankkeen puitteissa, joten
etsivä nuorisotyö otti käyttöönsä kesäpakun. Kesäpaku on Karhupajan ”punainen paholainen” tittelin
saanut pakettiauto.

Mikä kesäpaku ja
mistä sen voi
bongata?
Kesäpaku on kohtaamis-

paikkana toimiva pakettiauto, joissa etsivä nuorisotyön
ammattilaiset
kohtaavat 15-29- vuotiaita nuoria siellä, missä he
aikaansa viettävät. Kesäpakun mukana on mm.
pelejä, joita saa käydä pelailemassa. Etsivä nuorisotyöntekijöiden kanssa voi
jutella ajankohtaisista asioista, kysyä neuvoa esim.
työ- tai kouluasioihin liittyen tai tulla muuten vain
viettämään mukavaa kesäpäivää. Kesäpaku liikkuu:
kello 15-20 tiistaina 7.6., to
9.6, ti 14.6., to 16.6., ma 20.6.
ja ke 22.6.
Pakun kuljettajille voi
esittää toiveita, mihin pakettiautolla ajetaan milläkin kerralla. Kannattaa siis
ottaa etsivä nuorisotyön
Facebook ja Instagram tilit
haltuun etsivamiika ja etsivajuha tai ottaa suoraan
yhteyttä Miika 040 549 0571
tai Juha 040 826 6610.
Etsivä Nuorisotyö

Tervamaratonilla lauantaina
21.5. Pudasjärven Urheilijoiden juoksijat sijoittuivat hyvin. Henna Vanhanen voitti
maratonin N40 sarjan omalla ennätystuloksella 2.57,41
ja Minna Huovinen voitti
naisten sarjan omalla ennätyksellään 3.19,19.

puolimaraton 2. Veera Mantere 1.26,16, 4. Jenna Lempinen 1.35,03, 5. Marjo Vesala 1.35,36. N10 km 1. Mari
Laakkonen 38,20. M10 km
23. Kari Jylhänlehto 44,47.
Tervamaratonilla
Marika Krohns,
Veera Mantere,
Jenna Lempinen,
Marjo Vesala,
Minna Huovinen ja
Henna Vanhanen.

Muut tulokset:
N maraton 3. Marika Krohns
3.44,08. M puolimaraton 10.
Jani Hänninen 1.25,41. N

Suunnistuskausi avattiin Jyrkkäkoskella
Suunnistuskauden
avajaiset pidettiin lauantaina
21.5. Jyrkkäkoskella. Ratamestarina toimi Antti Härkönen. Seuraavat kisat ovat
helatorstaina 26.5. kello 12
Suojalinnalla.

Tulokset:
A-rata 1. Uusimäki Tommi 27.22, 2. Kuopus Sauli
28.12, 3. Alahäivälä Tapani 30.22, 4. Alahäivälä Silja 32.07, 5. Inget Juha-Matti
32.09, 6. Suorsa Matti 38.44,

Tarkennus juttuun
Viime Pudasjärveläisessä oli juttu Pudasjärven Yrittäjien kevätkokouksesta Syötteellä. Keskimmäisen kuvan kuvatekstiin
tarkennus, että Minna Puolakka
on Tunturi Marketin ainoa yrittäjä.
Toimitus

Jarin pakinoita

Juha Mertala vuodelta 2021 kuvassa Pietarilan rannasta.

7. Illikainen Tomi 1.01.59, 8.
Kauppila Sanna ilman aikaa. B-rata 1. Kosamo Maire 31.10, 2. Hinkula Väinö
31.27, 3. Luukkonen Taisto
31.50, 4. Mattinen Annika
33.29, 5. Niskasaari Emilia
41.00, 6. Seppänen Anna-

Kuulosuojaimet

Missähän vaiheessa ihmiskunnan historiaa huomattiin, että kovat äänet
hiljenevät, kun peittää korvat käsillä?
Tämän jälkeen keksittiin sitten kaiketi
kuulosuojaimet. Ne olivat monessakin
mielessä kätevät, kun ei tarvinnut enää
pitää käsiä korvien päällä vaan kädet
vapautuivat käytettäväksi. Näin helpottui monen arki!

Petos

Liisa 44.47, 7. Leinonen
Olavi 53.01. C-rata 1. Ivola Urho 6.35, 2. Alahäivälä
Pauli 7.43, 3. Kuopus Toni
9.57, 4. Kuopus Joni 13.30,
5. Kuopus Niko 13.36, 7.
Ivola Vilja 14.42.

Minä katsoin lapsena (en siis nyt)
ohjelman, jossa oli nainen, joka
sanoi olevansa Siriukselta. Olen
koko ikäni ajatellut, että Sirius on
planeetta, kun siellä kerran voi
asua. Mutta ei ole! Tähti on. Näin
vedettiin minua höplästä!
Jari
Outila
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Kahdeksan laudaturia ja kolme eximiaa
Pudasjärveläinen
Jesse Pyykkösen ensikosketus kouluasioihin tapahtui
esikoulussa. Syötteen koulussa oppimisen into jatkui ensimmäisestä luokasta
kuudenteen. Kurenalan Hirsikampus valmistui juuri sopivasti ja Jesse pääsi aloittamaan seitsemännen luokan
ihka uudessa oppimisympäristössä. Opiskelut jatkuivat kampuksella aina abivuoteen saakka. Jesse ei ole
vielä hakenut jatko-opiskelupaikkaa. Hän haluaa olla
Syötteen maisemissa ainakin vuoden ja jatkaa töitä
hiihtokeskuksella. Kesä menee Bike Parkissa. Hän huolehtii alamäkipyöräilyn asiakaspalvelusta ja osallistuu
maastopyörien huoltohommiin. Syötteen Hiihtokeskuksen eri tehtävissä Jesse on ollut kahdeksannelta
luokalta lähtien. Alkutalvesta Jesse suoritti hiihdonopettajankurssin ja syksyllä on
suunnitelmissa suorittaa lumilautakurssi. Molempien
lajien opettamista hän tulee
hyödyntämään ensitalven
lumilla. Kutsunnoissa selvisi, että varusmiespalvelus
jää väliin ruoka-aine allergioiden, astman ja pölyallergia
tähden. Jesse sanoi nauraen:
”Tämä oli ensimmäisen koe,
josta sain hylätyn!

Tiedon janoa
ruokkimassa
Jesse asuu äitinsä ja sisarustensa kanssa Syötteellä, vaaran kupeessa. Pihapiiristä löytyy monenlaista
aktiviteettiä. On trampoliini, puumaja, kesälepohuone, seikkailupuisto, lampi,
jossa voi uida ja meloa, rantasauna. Pihalla voi pelata
jalkapalloa, heittää frisbeetä ja maastopyöräillä. Jesse latautui kirjoitusten aikana läheisen vaaran rinteillä
lautailen. Hän oli rakenta-

”Perheen kanssa olemme yhdessä ideoineet ja rakentaneet
seikkailupuistoa, jossa voi haastaa itsensä tai kaverinsa”

nut sinne hyppyreitä ja reilejä. Vaaran rinteiden puuterilumen seasta hän palasi
virkistyneenä takaisin kodin
kellarikerrokseen lukemaan
tenttikirjojaan. Latautumisesta olikin hyötyä kirjoituksiin, koska hänen saama
arvosanojen pistemäärä oli
Suomen korkein yhdessä posiolaisen Erno Virtasen kanssa. Ruotsista, englannista ja kemiasta hän sai
arvosanoiksi E:n. Historian,
maantiedon, biologian, psykologian, äidinkielen, matematiikan, fysiikan ja yhteiskuntaopin arvosanoiksi tuli
L. Pisterajat määräytyvät kokelaiden suoriutumisen mukaan. Toisissa aineissa pisteraja laudaturiin voi olla
tiukempi kuin toisissa.
- Saamani 74 pistettä tuli
kahdeksasta laudaturista ja
kolmesta eximiasta. Laudaturista saa seitsemän pistettä, eximiasta kuusi ja niin
edelleen. Minullekin tämä
pistemäärä tuli positiivisena
yllätyksenä. Olihan se mahtavaa huomata, että opiskelu tuotti näin hyvän tuloksen. Olisin ollut tyytyväinen,
vaikka en olisi ollutkaan kärkikahinoissa. Minulle oli tärkeintä saavuttaa oma tavoite. Omaa tiedon janoa olin

ruokkimassa. Kun on jotain
oppinut, eikä ole turhanpäiten koulunpenkkiä kuluttanut, niin silloin tietää olevansa jo voittaja, kertoi Jesse.
- Minulla oppiminen perustuu tiedon janoon ja haluun ymmärtää asioita.
Opiskeltavat asiat olen kokenut äärimäisen mielenkiintoisina. Haluan ymmärtää, miten asiat toimivat
psykologiassa, biologiassa
tai maantiedossa. Olen halunnut oppia uutta ja se on
ollut se innoite, joka on vienyt eteenpäin. Se on sisäinen
motivaatio. Minua ei suoraan motivoi se, mitä opiskelulla voi saavuttaa, esimerkiksi jatko-opiskelupaikka
tai muuta, mutta se on tietysti tärkeä lisä. Tieto on minulle vastaus pohdintoihini
ja uteliaisuuteeni. Yksitoista
ainetta on iso määrä kirjoittaa. Suurin työ tehdään lukion kolmen vuoden aikana ja
kun pohja on kunnossa, niin
kirjoittaminen ei tunnu niin
vaikealta. Minä kirjoitin aineet kolmessa eri vaiheessa.

Menestys ei ole
tärkein arvo

- Täytyy muistaa, että opiskelu tai menestys kokeissa ei
ole ainoa asia, joka määrittää

”Kun tekee jotain fyysistä, niin henkinenkin puoli rauhoittuu. Takapihan lammella voi meloa,
uida ja saunoa”

ihmistä. On paljon fiksuja ihmisiä, joille opiskelu ei välttämättä ole niin mieluista
tai eivät pärjää kokeissa niin
hyvin. He voivat olla muissa asioissa hyviä. Jos tulevaisuus tuntuu epävarmalta,
niin se syö intoa opiskella.
Kaikki kyvykkyys ja resulssit eivät pääse silloin toteutumaan. Ihmisen saavutukset eivät ole elämän ainoa
asia. Ylioppilaista yleensä
julkaistavat artikkelit voivat
jäädä yksipuolisiksi ja antavat helposti sen kuvan, että
opiskelu on heille ainoa elämänsisältö. Kyllä minulla on
elämässä paljon muutakin!
Kaikkien on hyvä muistaa,
että koulu tai työ eivät ole ainoita asioita, jotka määrittävät ihmisen, vaan on paljon
muutakin.
Jessen ajatus opiskella tulevaisuudessa konetekniikan
diplomi-insinööriksi juontavat juurensa legorakentamiseen, jota hän on harrastanut
lapsuudesta saakka. Legonäyttelyistä hän on saanut
intoa rakentamiseen. Har-

rastus on muuttumassa tosihommaksi. Tilauksia on
tullut. Hän suunnittelee rakennettavan produktion ja
hankkii siihen tarvittavat
legot, esimerkiksi nosturilla varustettuun kuorma-autoon. Jesse miettii ratkaisut
mekanismeihin, mitä oikeasta laitteesta löytyy. Esimerkiksi hydrauliikan hän on
korvannut paineilmalla. Le-

go-rakentaminen kehittää
prosessointia, tiedon soveltamista, uuden oppimista
ja ongelmien ratkaisemista.
Jesseä rakentamisessa kiehtoo itse tekeminen. Hänen
mielestään on tärkeää oppia
hakemaan tietoa ja tehdä siitä omia päätelmiä.
Ape Nieminen

”Lego-rakentamisessa sain hyvin nollattua ajatukset opiskelusta ja jos molemmat alkoivat tökkimiään, niin löysin aina
jonkun muun aktiviteetin”.

Liike Nyt tuo uuden
tavan tehdä politiikkaa Koillismaalle
Liike Nyt on Suomen modernein ja nopeammin
kasvava
puolue. Liikkeen tavoitteena on muuttaa tapaa, jolla politiikkaa tehdään, osallistamalla
kansalaiset mukaan päätöksenteon eri vaiheisiin
sekä puuttumalla vallan
väärinkäyttöön.
Liike rakentaa uutta
poliittista kulttuuria, jossa päätöksiä tehdään asiat
eikä ideologiat edellä. Liikkeen politiikka ei perustu
vastakkainasettelulle, vaan
rakentavalle keskustelulle
ja yhteistyölle yli puoluerajojen.

Liike Nytillä on oma
kaikille avoin ja maksuton
Nettiparlamentti- verkkoympäristö, jossa käydyt
keskustelut ja äänestykset ohjaavat Liikkeen politiikkaa. Liikkeellä on myös
oma mobiilisovellus, jota
on ladattu jo yli 10 000 kertaa.
Liikkeen kasvu valtakunnalliseksi
puolueeksi on ollut ennätyksellisen
vauhdikas. Paikallisyhdistyksiä on lähes 50 ympäri
maata ja uusia perustetaan
jatkuvasti. Liike sai kuntaja aluevaaleissa hyvät tulokset. Liikkeelle on kysyn-

tää ympäri Suomen.
- Me haluamme osallistua kuntalaiset mukaan
päätöksentekoon,
tehdä
faktoihin perustuvia päätöksiä ja edistää riitelyn sijaan yhteistyötä. Hyvä veli
-verkostot ja pienissä piireissä päättäminen tuhoaa politiikan, ja siihen pitää
saada muutos, toteaa Liike
Nytin Harry Harkimo.
Liike Nyt Pudasjärvi ry
paikallisyhdistyksen
perustamisasiakirja allekirjoitettiin lauantaina 14.5.
Perustajajäseninä toimivat yhdistyksen puheenjohtaja Kaisu Heikkinen,

varapuheenjohtajaksi Laura Paloniemi ja hallituksen
jäseniksi Aino-Kaisa Asikkala.
Liike Nyt tulee näkyville eri tapahtumissa koko
Koillismaan alueella.
Olemme kaikkia varten!
Tervetuloa rohkeasti
mukaan tekemään
yhdessä arjen politiikkaa,
rakentavalla mielellä!
Liike Nyt
Pudasjärvi ry
Liike Nyt Pudasjärvi ry:n puheenjohtaja Kaisu Heikkinen ja
puolueen puheenjohtaja Harry Harkimo kuvattuna viime joulukuussa Harkimon Pudasjärven vierailun yhteydessä.
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Seurakunta
kutsuu tunnin
hyväntekeväisyysvuoroon lasten ja
nuorten hyväksi
Yhteisvastuukeräys
on
käynnissä. Tänä vuonna
Yhteisvastuukeräys kerää
varoja koronapandemiasta
kärsineille lapsille ja nuorille. Keräys alkoi helmikuussa ja tällä hetkellä Pudasjärvellä on kerätty n. 2500
euroa. Tällä viikolla järjestetään kolme Yhteisvastuun
tapahtumaa, keskiviikkona on Pihakahvila ja Pihakirppis seurakuntatalolla ja
perjantaina lipaskeräys keskustassa.
Perjantain 27.5. lipaskeräykseen tarvitaan lipaskerääjiä. Kerääjien tehtävänä
on seisoskella tunti iloisen
oloisena lipas kädessä liikkeen ovella ja tervehtiä ihmisiä ja kiitellä lahjoittajia.
Lipaskeräys on tuonut joka
vuosi mukavan summan
Yhteisvastuulle. Jotta tänäkin vuonna saataisiin mukava summa, niin seurakunta kutsuu vapaaehtoisia
tunnin hyväntekeväisyysvuoroon. Ilmoittautumisia
ottaa vastaan diakoni Marko Väyrynen, jonka kanssa voi sopia ajan ja keräyspaikan.
Oman seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen kokonaistuloksesta tulee 20%
kotiseurakuntaan. Pudas-

järvellä kotiseurakunnan
Yhteisvastuukeräyksestä
saatu summa on ollut keskimäärin noin 1500 euroa.
Jokainen seurakunta voi
päättää, mitä omilla varoilla tuetaan koronapandemiasta kärsineitä lapsia ja
nuoria. Keräysvarat ovat
käytettävissä vuonna 2023,
joten meillä on mukavasti
aikaa miettiä hyvää ja toimivaa tapaa auttaa lapsia
ja nuoria kotipitäjässämme.
Innostu, ilmoittaudu ja
osallistu Yhteisvastuukeräykseen, vaikka kaverin
kanssa. Tunti mennä livahtaa huomaamatta.
Kotiseurakunnan
Yhteisvastuukeräyksen
keräyspäällikkö,
Diakoni Marko Väyrynen

Kaksi vuotta
raskasta aikaa
On eletty reilut kaksi vuotta
erittäin raskasta aikaa. On
pitänyt varoa omaa olemassaoloaan. Jos johonkin on
pitänyt mennä käymään,
niin on turjustauduttava
kasvomaskiin niin, että silmät saa vain näkyä. Ihmisten on pitänyt olla mahdollisimman vähän toistensa
kanssa lähekkäin. Maailmassa on kuollut paljon
ihmisiä koronaan. Joissakin maissa ei ole ollut rokotuksiin varaa, joissakin taas
ei ehkä haluttukaan rokotuksia. Kun kysymyksessä
oli iäkkäät, monisairaat ihmiset, eikä enää tuottaneet
enää yhteiskunnille hyötyä.
Luottamushenkilön on
ollut erittäin vaikea toimia. Kokoukset ovat olleet enimmäkseen sähköisiä etätapahtumia, lukuun
ottamatta muutamia valtuuston kokouksia. Sähköiset kokoukset ovat olleet
erittäin hankalia ja pitkiä,
joissa esittelijätkin ovat sortuneet älyttömän pitkiin
selostuksiin, joista ei aina
kuulunut muuta kuin muminaa. No, toivon mukaan
ihmiset pääsevät rentoutu-

maan ja saavat olla kanssaihmisten seassa, rupatella
mukavia, korjailla, jos paritai kaveriseurassa on tullut
ns. viileyttä.
Ei korona kerennyt täysin hellittää, kun sota alkoi
riehumaan Euroopassa ja
alkoi tulla tunkua sotilasliittoonkin. Tuntuu ihmeelliseltä näin maallikkona,
että oikein jotkut juhlivatkin natoon liittymistä. Hei,
päästään joskus ehkä vielä
sotimaan mekin, jota nykyään kutsutaan toisten maan
auttamiseksi.
On vähän samaa, kuin
sarjakuva, Sattuman Villestä. Heinäkuormaa vetävä hevonen, äkkäysi seisomaan, eikä lähtenyt, vaikka
kuinka käski. No Ville hoksasi tehdä nuotion hevosen
mahan alle. Hevonen veti
sen verran, että heinäkuorma siirtyi nuotion päälle ja
heinät paloivat.
Toivotan hyvää alkavaa
kesää ja terveitä päiviä.
Erkki
Honkanen
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Pudasjärven Martat- jokainen
löytää oman tapansa olla Martta!
Hyvän Olon Pirtin aulan
täytti tiistai-iltana 17.5. iloinen puheen ja naurun sekamelska, kun Pudasjärven
Marttojen paikallisyhdistys
oli tullut esittelemään Marttojen toimintaa. Pöydällä oli

Marttojen esitteitä ja kävijät
saivat mukaansa itsetehdyn
saippuan muistoksi. Meneillään on valtakunnallinen
Marttaviikko, jonka aikana tuodaan toimintaa tutuksi. Saman viikon teemana on

Pöydällä oli Marttojen esitteitä ja kävijät saivat mukaansa itsetehdyn saippuan muistoksi.

sen toimintaan. Jokainen on
tervetullut. Löydät meidät
myös Facebookista ja Instagramista. Meissä kaikissa
asuu pieni Martta!

myös laatikkoviljely, Martat
kannustavat kasvattamaan
ekologista ja terveellistä lähiruokaa pihoilla ja parvekkeella.
Tule Sinäkin tutustumaan
paikallisyhdistyk-

Päivi Pohjanvesi

Pirkko Savela, Suvi Kipinä ja Tiina Inkeroinen esittelemässä
Marttojen toimintaa.

Digitalisoitu lipunmyynti syrjäyttää
ikääntyneet junamatkustajat
Eläkeliiton liittovaltuuston kevätkokous 17.5. kannanotto.
Eläkeliiton
liittovaltuusto nostaa kannanotossaan
esiin ongelmat, joita VR:n
lipunmyynnin lähes totaalinen digitalisointi aiheuttaa
suurelle joukolle ikääntyneitä asiakkaita. Eläkeliittoon tulee säännöllisesti
yhteydenottoja vaikeuksista VR:n henkilöliikenteen
matkalippujen ostamisessa.
Ongelmat korostuvat alueilla, joilla julkista bussiliikennettä ei ole lainkaan, ja
joilla juna on asukkaille ainut tapa toteuttaa liikkumisen vapauttaan.
Suomessa on kasvava määrä rautatieliikennepaikkoja, joilla ei ole
asiakaspalvelupistettä tai

lippuautomaattia. Tällöin
ainut mahdollisuus matkalipun hankkimiseen on
VR:n verkkosivut tai mobiilisovellus. Lipun voi ostaa
VR:ltä myös puhelimitse
mutta tässäkin tapauksessa
matkalippu toimitetaan asiakkaan sähköpostiin. VR:n
junalippuja voi ostaa myös
R-kioskeista tai matkatoimistoista. R-kioskejakaan
ei ole kaikilla rautatieliikenteen asemilla ja matkatoimistoja vielä vähemmän.
Vaikka selkeä enemmistö VR:n asiakkaista käyttää
itsepalvelukanavia verkossa, on ongelma todellinen
ja kohtuuton niille lipunostajille, joilla ei ole verkko-

yhteyttä käytettävissään,
tai jotka eivät osaa käyttää
erilaisia mobiilisovelluksia
matkalippujen ostoon. VR:n
käytännöt lipunmyyntinsä
digitalisoimisessa uhkaavat
iäkkäiden ihmisten yhteiskunnallista osallisuutta ja
vaarantavat heidän liikkumisvapautensa.
Digitaaliset
palvelut
ovat tervetulleita. Niihin
siirtyminen toteutetaan kuitenkin pakottamalla ilman
tosiasiallisia muita vaihtoehtoja. Eläkeliiton syyskuussa 2021 julkistaman
+60-barometri-niminen kyselytutkimus kertoo, kuinka peräti 40 % vastaajista oli
jättänyt jonkin viranomais-

palvelun
hankkimatta
puutteellisten digitaalisten
valmiuksiensa vuoksi.
Liittovaltuusto
vaatii, että VR lisää perinteisiä vaihtoehtoja junalipun
hankkimiseen. Junalippuja tulee voida ostaa kaikilla henkilöliikenteen asemilla. R-kioskien lisäksi
lippuja tulee voida ostaa
myös muista palvelupisteistä sekä paikallisjunista.
Lipunmyynnin digitalisointi ei saa syrjäyttää ikääntyneitä matkustajia.
Eläkeliitto tiedotus
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Pudasjärven urheilijat tarjoaa yleisölle

Jyrkkäfestit

Pe 10.6.2022

Portion Boys

Chorale

Dj Ice K

La 11.6.2022

Pasi ja Anssi

Movetron

Woyzeck

LIPUNMYYNTI

Pandora
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut
AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON
KORJAAMOPALVELUT

JP AUTOMAALAAMO

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN
TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA

-KORJAUKSET
• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

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

JÄTEHUOLTOPALVELUT

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

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

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset

IETIN RATTAAT Ky
0400 389 015

Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi
erkki.tauriainen@ieti.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.
Koskitraktori Oy • Varastotie 5, 93100 Pudasjärvi
posti@koskitraktori.fi • www.koskitraktori.fi

AUTOLKIIKE

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

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

www.koillisauto.fi
Pistotie 4, 93100 Pudasjärvi
050 554 3992

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

• Rahdit päivittäin Oulu – Pudasjärvi
• Muutot ja tarvikkeet
• Jakelut
• Rahdit kauttamme ympäri maan
pohjanrahti@pohjanrahti.com

LAKIPALVELUITA

ASIANAJOTOIMISTO

EIJA HEIKKINEN OY
Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot,
lapsiasiat ja muut oikeudelliset asiat.

Puh. 040 144 6888

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

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

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

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

Naamanka Ky

MAARAKENNUSTA

P. (08) 822 084
Jukolantie 2, Pudasjärvi

• Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym.
• Suursäkeissä myös kaikki lajit.

0400 585136 www.kiinteistonelio.fi

• Kivikorit piha- ja
maisemointirakentamiseen.

KATSASTUSPALVELUT

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

YRITTÄJÄ!

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset
Tuulimyllyntie 2
(Teboilin kiinteistö),
93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Edullista ilmoitustilaa
PALVELUHAKEMISTOSTA
www.katsastusteam.fi

Avoinna
ma-pe klo 9-17

OTA YHTEYTTÄ ja
KYSY EDULLISTA ILMOITUSTILAA:
Terttu Salmi p. 0400 499 745

Kuuru LKV:lle nimitettiin uusi nuori toimitusjohtaja
Kuuru LKV Oy perustaja ja entinen toimitusjohtaja Antti Suhonen ilmoitti aiemmin tänä vuonna
astuvansa sivuun toimitusjohtajan paikalta ja keskittyvänsä jatkossa kiinteistönvälittäjän tehtäviin
yrityksessä. Yrityksen uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Julia Tapaninaho,
joka toimi aiemmin yrityksen markkinointijohtajana.
Siirtymän virallinen päivämäärä oli 14. helmikuuta 2022.
Antti Suhonen toimi

Kuuru LKV:n toimitusjohtajana yrityksen perustamisesta lähtien. Yritys kasvoi
yhden miehen kiinteistönvälitystoimistosta ammattilaisjoukoksi, josta löytyy
moniosaajia
kiinteistönvälittäjistä valokuvaajaan
sekä markkinoinnin ammattilaisiin.
- Panostamme aidosti
ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen ja tyytyväisiin
asiakkaisiin. Intohimoinen
ote kaikkeen tekemiseen
näkyy. Julian nimityksen
johdosta minulle vapautuu

entistä enemmän aikaa keskittyä asiakkaisiimme, Suhonen kertoo.
Uusi toimitusjohtaja ei
pelkää haasteita ja on sitoutunut kehittämään yhtiön
toimintaa toimitusjohtajana. Tapaninaho on toiminut
nuoresta iästään huolimatta
viimeiset viisi vuotta kansainvälisen yrityksen markkinointipuolella niin esimiestehtävissä kuin myös
Kuuru LKV:n matkassa yrityksen perustamisesta lähtien.
- Kuuru LKV on vielä

nuori yritys, jossa näen paljon kehittämispotentiaalia.
Toimitusjohtajana minulla on erinomainen tilaisuus
jatkaa yrityksen kehitystä
ja vauhdittaa uusien sekä
jo olemassa olevien toiminta alueidemme markkinoiden valtaamista ja jatkankin
tehtäviäni myös yrityksen
markkinoinnin parissa, Tapaninaho kertoo.
Yrityksen toimistot sijaitsevat Oulussa ja Rukalla, ja toiminta-alue on kasvanut nopeasti kattamaan
Suomen suosituimmat tun-

turialueet. Myytäviä kohteita on nyt Levillä, Rukalla,
Sallassa, Syötteellä ja Ylläksellä.
- Meillä on tällä hetkellä Syötteellä paljonkin tarjontaa, löytyy rakenteilla
olevia uudiskohteita sekä
mökkejä. Lisäksi meillä on
välityksessä Luokkavaaran
tontit Pudasjärven kaupungilta. Syöte on alusta asti ollut yksi meidän suurimmista markkina-alueistamme
ja tunnemme alueen lomaasuntokaupan erityisen hyvin, Tapaninaho kertoo.

- Teimme viime vuonna
kauppoja tuntureissa yhteensä 63 kappaletta sekä
sovimme kauppoja uudiskohteiden osalta yhdeksän,
jotka sinetöitiin tänä vuonna. Lisäksi teimme asiakkaille parisen kymmentä
kirjallista arviota. Kaikkien vuoden aikana sovittujen kauppojen yhteisarvo
oli huikeat 14,9 miljoonaa
euroa.
Tiedote/JK
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut
METALLINKIERRÄTYSTÄ

SALAOJATYÖT JA SADEVESIJÄRJESTELMÄT
AMMATTITAIDOLLA

ASUNTOKAUPAT

Ari Mansikkamäki

VAIHTOLAVA! - OSTETAAN
PALVELUT
ROMUAUTOT JA
044 783 1121 METALLIROMUT!
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO!

0400 935 036

ari.m.mansikkamaki@gmail.com
HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA
KUKKAKAUPAT

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

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy
Kauttamme mm.
Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric
ilmalämpöpumput

LVI- ja Rautatarvike Oy

Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi
Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

RAKENNUSPALVELUITA

Kaikki isot ja pienet
rakennusalan työt
ammattitaidolla ja
toimitusvarmasti

Oy

Paikallista rakennuspalvelua
- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt

- vesi-, palo- ja
mikrobivauriokorjaukset

Asuntokauppa,
kauppakirjat,
kaupanvahvistukset

Meiltä:

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-,
PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET

Jenni
Timonen-Høgli

-KUKKAVÄLITYS

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI.
P. (08) 823 350, 0400 399 830.
hautausraisanen@gmail.com, www.hautauskukkaraisanen.fi

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

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO JA KUKKA KY, PIHLAJA
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058
-välitykset kaikkiin maihin

HAUTAKIVIPALVELUT
- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

040 363 6720
TARVIKKEITA JA
VARUSTEITA

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

Anon Ase ja Tukku

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

PANKKI- JA
VAKUUTUSPALVELUITA

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

PAINOTUOTTEET

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy
Tuomo Määttä 0400 658 877, 93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

RAKENNUS & REMONTTI

Kiven voit tilata myös suoraan netistä.
www.koilliskivi.fi

info@koilliskivi.fi

0400 891 974 Teollisuustie 2, 93100 Pudasjärvi

RAKENNUSHANKEKOORDINOINTI
MESUBLOMSTER

Suunnittelun ohjaus, rakennuslupahakemukset ja asiakirjat, tarjousten vertailut,
vastuuhenkilöt sekä kohdevalvonnat.
Pitkä kokemus viranomaistyöstä, asioita voi hoitaa myös etänä.
puh. +358 413121 877,
email: mesublomster@gmail.com

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

Siltatie 1, 90900 Kiiminki
Puh. 08 8161724, 0400 559393
www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

Merikotka vieraili Korentojärven rantatörmällä

Merikotka Korentojärven rantatörmällä. Kuvan ottohetki 2.5.
kello 7.07. Kuva: Ranta-asukas.

- Aamulla 2.5. satuin katselemaan ulko-oven ikkunasta ulos. Kello oli noin seitsemän. Ihmettelin, että mikä
suuri tumma lintu seisoo
rannalla. Oli se erikoinen
näky näin aamutuimaan.
Kuka tietää, kuinka kauan
lintu siinä ollutkaan? Arvelin, että se oli tullut ilmeisesti syömään kuollutta lokkia, joka lojui vielä rannalla.
Lapset olivat huomanneet
lokin rannassa edellispäivänä ja kertoivat siitä minulle
ja ajattelin, että se pitää haudata. Jälkeenpäin kävin rannassa. Lokista oli jäänyt vain
höyhenet ja sulat rannalle.
Ilmeisesti kotka oli syönyt
sen.
Nopeasti otin kännykän
esille ja nappasin kotkasta

kuvan. Siinä se seisoi uljaana
rantatörmällä, mutta nousi ilmaan siinä samassa! Säikähti varmaan minua, kun
näki liikettä. Raskain siiveniskuin se katosi järvimaisemasta. Onneksi sain vielä
otettua vierailijasta lähtökuvan, kertoi ”rannan asukas”
jännittävästä
luontokokemuksestaan.
Ape Nieminen ja
Ranta-asukas

Merikotkan siipien
kärkiväli on noin 1,8-2,4
metriä. Se on siipivälillä
mitattuna Suomen suurin
lintu. Vanhalla
merikotkalla pyrstö on
puhtaan valkoinen.
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PUDASTORI

* osta, myy, vuokraa...
OSTETAAN
Omakotitalo, mökki,
maa,-tai metsätila.

MYYTÄVÄNÄ
Kunnostettuja
polkupyöriä

Kaikenkuntoiset
huomioidaan.
P. 0400 685 822.

erilaisia sopuhinnalla, alk. 20 €.
P. 040 504 2814.

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

PUDASJÄRVEN URHEILIJAT

Nro 21 • ke 25.5.2022

TANSSIT SIURUAN
TYÖVÄENTALO-KYLÄTALOLLA
la 28.5. klo 21

Lippu 15€
Ravintola avoinna!
Maksut: käteinen ja kortti.

- 01

Illan aikana arvotaan
pieni tuotepalkinto
tanssijoiden kesken.

Tehokävely su 29.5. klo 18
Jimi Parkkisen vetämänä.
Lähtö Camping Jyrkkäkos-

KIRPPIS
Lukiontie 1
(ent. leipomo)

Tervetuloa!

ken parkkipaikalta. Tunti ohjattua liikuntaa, tervetuloa
uudetkin mukaan.

KE-TO
1.-2.6.
KLO 11-16

Pudasjärven Reumayhdistys
järjestää jäsenille

KEVÄTRETKEN KOITELINKOSKELLE
ke 8.6.2022.
Lähtö linja-auto asemalta klo 10 ja paluu noin klo 17.
Ilmoittautuminen Taimille 29.5 mennessä
puh. 040 530 6829. Tervetuloa!

ELÄKELIITTO PUDASJÄRVEN
YHDISTYS RY JÄRJESTÄÄ

KESÄRETKI (jäsenille) Iinattijärvelle
ti 14.6.2022.
Lähtö Oikopolun pysäkiltä klo 11.00, paluu 17.00 mennessä.
Ohjelmassa kiertoajelua, ulkoilua, kisailua, karaoke- sekä
yhteislaulua ja Suopunki-yhtye soittaa.
Tarjolla pullakahvit ja makkaraa. Arvontaa.
Ilm. 31.5.-22 mennessä R. Pekkala puh. 0400 281 023.

Kesän TEATTERIMATKA
Askanmäelle ke 6.7.2022.

Lähtö 16.30. Hinta 20 euroa / jäsen (sis. matkat ja lipun). Myydään
arpoja. Ilm. 10.6. mennessä R. Pekkala p. 0400 281 023.

Palveluaika
10 - 19
10 - 16
10 - 16
Suljettu
Suljettu
10 - 15

Omatoimiaika
7 - 10, 19 - 20
7 - 10, 16 - 20
7 - 10, 16 - 17
10 - 17
10 - 17
7 - 10, 15 - 17

Hyvän olon keskus Pirtti, Varsitie 1, puh. 040 826 6434

Tervetuloa!

www.pudasjarvi.fi/kirjasto

Siuruantie 2941

LÄHTEENMÄEN ASEMAKAAVAN
OSITTAINEN MUUTOS

SUUNNISTUSJAOSTO

KUNTOURHEILUJAOSTO

Aukioloajat ovat voimassa 30.5. - 28.8.2022.
maanantai
tiistai - torstai
perjantai
lauantai
sunnuntai ja juhlapyhät
juhlapyhien aatot

* jaostotoiminta

To 26.5. kansalliset sprinttikilpailut PERUTTU
vähäisen osallistujamäärän takia.
To 26.5. klo 12 sprinttikuntorastit Suojalinnan
kentällä, 0400 157 422.

KIRJASTON KESÄAUKIOLOAJAT

Tervetuloa katsomaan lukion

Wanhojentanssiesitystä
Tuomas Sammelvuo -salille
pe 27.5.2022 klo 18.00.
Vapaa pääsy!

BINGO
Koskenhovilla
su 29.5.2022 klo 18.00.

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti
pelaajamäärästä riippuen.
Tervetuloa!

Pudasjärven Nuorisoseura

Sotkajärven Vedon

VUOSIKOKOUS
ma 6.6.2022 klo 18.00
Hirvaskosken koululla.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta sekä mahdollisuudesta lausua mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä asemakaavaluonnoksesta.
Pudasjärven kaupunginhallitus on päätöksellään
10.05.2022 § 169 päättänyt ryhtyä muuttamaan Lähteenmäen asemakaavaa. Asemakaavan muutos
koskee kortteleita 1-19 ja 21-22 sekä niihin liittyviä liikenne-, erityis-, virkistys-, vesi-, sekä maa- ja
metsätalousalueita. Kaavoitus perustuu kaupungin
ja maanomistajien välisiin maankäyttösopimuksiin.
Kaavamuutoksen tavoitteena on, että kaava vastaisi
kiinteistöjaotusta ja toteutunutta rakentamista sekä
olisi rakennusoikeuksiltaan ja kaavamääräyksiltään
tämän hetken vaatimuksia vastaava.
Tällä kuulutuksella ilmoitetaan kaavoituksen vireille
tulosta ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäväksi. Asemakaavaluonnos pidetään
MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 25.05. - 27.06.2022.
Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä
Pudasjärven kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimistossa (Karhukunnaantie 6) sekä internetissä
www.pudasjarvi.fi ja kaavan laatijan kotisivuilla
www.kimmokaava.fi. Osallisille ja kunnan jäsenille
varataan tilaisuus mielipiteen esittämiseen kaavaa
valmisteltaessa. Mielipiteet on toimitettava nähtävänäolon aikana kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven
kaupunki, tekninen osasto, PL 10 93101 Pudasjärvi tai
sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi.
Lisätietoja
maankäyttöinsinööri
Markku
Mattinen, tekninen toimisto, PL 10, Karhukunnaantie 6, 93101 Pudasjärvi, puh. 040 038 972,
markku.mattinen@pudasjarvi.fi.
Pudasjärvellä 23.05.2022
Kaupunginhallitus

Johtokunta

Sarakylän
alueen kyläseura ry:n

PUDASJARVI.FI

VUOSIKOKOUS
ke 1.6. kello 19.00
Sarakylän koululla.

Esillä vuosikokous ym. esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu.
Hallitus
Tervetuloa!

Aittojärven perinteinen

LAHNARALLI

Taavitsaisen rannassa,
Venkaantie 143 B, la 28.5.2022 klo 10-14
Haukea, lahnaa ym.
Herkullista lohikeittoa tarjolla!

Tervetuloa nauttimaan
mukavasta yhdessäolosta!
Aittojärven kyläseura ry.
Aitto-ojan kalaveden osakaskunta ry.

ILMOITUS VESILAIN
MUKAISEN PÄÄTÖKSEN
ANTAMISESTA
Aluehallintovirasto on päätöksellään 19.5.2022 (Dnro
PSAVI/506/2020) hylännyt Peeaa Oy:n hakemuksen maaainesten ottamiseen pohjavedenpinnan yläpuolelta tilalla
Rääppänä 615-401-32-19 Pudasjärven kaupungissa.
Päätös on nähtävillä osoitteessa https://ylupa.avi.fi.
Päätökseen saa hakea muutosta 27.6.2022 saakka.
Muutoksenhakuohjeet ovat päätöksen liitteenä.

KULJETUS PUDASJÄRVELTÄ
TAKSI LANTTO 0400 288 777

TerveTuloa!

TULOSSA:
la 4.6. Merja Juutinen
Pintamon kyläseura
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Kurenpoikien edustusjoukkueen
pistetili auki heti alkukaudesta
Kurenpoikien edustus aloitti Miesten Nelosen vierasottelulla Villan Poikia vastaan
7.5. Pateniemessä. Joukkueen
omaksikin yllätykseksi peli
kulki paremmin kuin osattu
ennakoida vain muutaman
harjoittelukerran jälkeen. Tekonurmi oli saatu lumesta talkoiltua puhtaaksi viikkoa aiemmin, mutta maalit
kentälle saatiin vasta ottelua
edeltävänä iltana. Villan Pojat herätti Kurenpojat talviunesta tekemällä avausmaalin
jo kolmen peliminuutin jälkeen. Kurenpojat pääsi peliin
mukaan pikkuhiljaa. Puolustuspäästä Eetu Niemelän
nakkaama lähes täydellinen
ristipallo vasempaan laitaan
vapautti Yannick Ntambwen puolustuslinjan taakse,
josta Yannick tasoitti laukomalla pallon hienosti takakulmaan. Juuri ennen taukovihellystä kotijoukkue pääsi
upottamaan maalin edustalla pomppineen pallon verkkoon siirtyen maalin johdossa tauolle.
Toisella puoliajalla Kurenpojat otti enemmän pe-

liä haltuun ja ennen kaikkea
uskalsi pysyä pallossa. Niemelän veljekset pääsivät pitkän syöttöketjun jälkeen siirtämään pallon veljessarjan
vanhimman Eetun aloitteesta keskikentällä vapaana olleelle Artulle, joka nopean
käännöksen jälkeen vapautti nuoremman veljensä Oton
pystysyötöllä yksin maalivahtia vastaan. Otto tökkäsi
pallon maalin takakulmaan
juuri ennen kuin maalivahti
ehti tilanteeseen. Ottelun loppulukemaksi jäi tasatulos 2-2.
Kauden toinen peli pelattiin Suojalinnalla Puleward Cityä vastaan. Puleward näytti olevan helppo
suupala kotijoukkueelle, joka
höykytti vierailijan puolustusta koko ensimmäisen puoliajan. Ennen tauolle menoa
Kurenpoikien Juuso Illikainen viimeisteli hyökkäyksen
päätteeksi yhden maalin johtoaseman. Toisella puoliajalla Kurenpoikien peli sekosi
ja Puleward City alkoi ottaa
otetta. Puolustuksen nukahduksista se onnistuikin kahdesti maalinteossa. Kuren-

Suojalinnan kenttä saatiin pelikuntoon päivää ennen kauden
kotipelin avausta.

VALTUUSTON
KOKOUS
Valtuuston
kokous
pidetään Hyvän olon
keskus Pirtin Kurkisalissa tiistaina 31. päivänä toukokuuta 2022
alkaen klo 16:00.
Kokousta voi seurata
kaupungin YouTubekanavalla.
Luettelo
kokouksessa
käsiteltävistä asioista on
nähtävänä
25.5.2022
alkaen
kaupungin
yleisessä
tietoverkossa
osoitteessa
www.pudasjarvi.fi.
Kokouksen tarkastettu
pöytäkirja on nähtävänä kaupungin yleisessä
tietoverkossa
6.6.2022 alkaen.

Pudasjärvi 19.5.2022
Olga Oinas-Panuma
kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja

Perussuomalaiset
valitsi ensimmäiset
kansanedustajaehdokkaat
Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piirihallitus valitsi sunnuntaina
22.5. kokouksessaan ensimmäiset Oulun vaalipiirin eduskuntavaaliehdokkaat Pohjois-Pohjanmaan
alueelta; Saija Hyvönen
työterveyshuollon erikois-

Ahti Moilanen

Kurenpoikien vahvuutena on organisoitu pelaaminen keskikentän kautta. Kuva Tuula Iinatti.

pojat ei enää tässä ottelussa
saanut pelaamistaan toimimaan halutulla tavalla, ja joutui pettymään karvaasti tulokseen 1-2.
Toinen kotiottelu pelattiin
21.5. OsPaa vastaan. Jälleen
ensimmäinen puoliaika oli
punapaitojen hallintaa. OsPa
otti vastaan, mutta puolusti
urhoollisesti eikä tehnyt Kurenpoikien hyökkäämisestä
helppoa. Maalinteko ei onnistunut lukuisista hyökkäyksistä huolimatta. Toisella
puoliajalla nähtiin edellisen
pelin toisinto kotijoukkueen

otteissa. Peli ei pysynyt toivotulla tavalla kasassa, eikä
kumpikaan päässyt luomaan
kunnollisia maalitilanteita.
Kurenpoikien maalilla debytoineelle 13-vuotiaalle Ilja
Niemelällekään ei tullut vaikeuksia pitää vierasjoukkue
puolustuksen avustuksella
nollilla. Kurenpojat otti kuitenkin toisen pisteensä tasapelituloksella 0-0.
Kurenpoikien kausi Nelosessa jatkuu viikonloppuna
vieraissa Haukiputaalla. Seuraava kotipeli pelataan 11.6.
Suojalinnalla.TN

Kotipelit ovat keränneet jo alkukaudesta paljon yleisöä. Kuva
Tuula Iinatti.

FC Kurenpojat
Harjoitukset pyörivät jo täyttä vauhtia. Harjoituksiin voi tulla ilmoittautumalla paikan päällä
valmentajalle.
klo
ma
ti
ke
to
16.00-17.30			
P/T10
P/T8
			
(2012-2013) (2014-2015)
				Pallokerho
				(2016-2017)
17.30-19.00 P/T13
P/T12
naiset ja
P/T12+13
(2008-2009) (2010-2011) äijäfutis
(2008-2011)
19.00-20.30		
P19 futsal
Miehet		
		
TS-salilla
edustus		
Kurenpoikien jalkapallokesän 1.kierroksen tulevat
ottelut
Miehet Nelonen
la 28.5. HauPa/2 – FC Kurenpojat klo 15 Länsituuli
la 11.6. FC Kurenpojat – Ajax
klo 15 Suojalinna
ke 15.6. OuTa – FC Kurenpojat klo 19.30 Pateniemi
ke 29.6. FC Kurenpojat - KTU
klo 19.30 Suojalinna
la 23.7. Kainuun Ärjy – FC
Kurenpojat klo 15 Vimpelinlaakso
la 6.8. FC Kurenpojat – FC
PaKa klo 15 Suojalinna
la 13.8. FC Kurenpojat -SirSi

lääkäri Oulu, Anu Mattila
yrittäjä Raahe, Mika Antikka yrittäjä/mekaanikko
Oulainen ja Kimmo Korkiakoski myyjä/asevastaava Nivala.

klo 15 Suojalinna
ToTa – FC Kurenpojat päivämäärää ei ole asetettu
P13 Kakkonen
su 5.6. Ajax/T – FC Kurenpojat klo 17 Linnakangas
ke 8.6. HauPa – FC Kurenpojat klo 18 Länsituuli
su 19.6. FC Kurenpojat –
OLS/etelä klo 16 Suojalinna
su 11.7. FC Kurenpojat –
OLS/Kärpät klo 14 Suojalinna
su 7.8. OsPa – FC Kurenpojat
klo 13 Hovisuo
Ajax/sininen – FC Kurenpojat
päivämäärää ei ole asetettu

pe

Miehet
edustus

P12 Kakkonen
to 26.5. KaPa/sininen – FC
Kurenpojat klo 13 Lehtikangas
su 29.5. FC Kurenpojat – Ajax
klo 14 Suojalinna
su 12.6. FC Kurenpojat – FC
Raahe klo 14 Suojalinna
su 18.6. OsPa – FC Kurenpojat klo 16 Pateniemi
P9 Kakkonen - turnaukset
la 28.5. Rovaniemi
su 19.6. Pudasjärvi
la 16.7. Kempele
la 27.8. Kempele

Miten Tosimies auttaa
siivouksessa?
Henrik Musteen ja Petri Kasteen toimittama Suomen parhaat vitsit (Gummerus 2015) kysyy: ”Tiesitkö, että lapsi hymyilee 400 kertaa päivässä? Aikuinen vain 15 kertaa.” Ja aika moni ei sitäkään! Eli:
jaettu ilo luo hymyä.
Sovinismin alkeita I: Make: – Autatko vaimoasi siivouksessa?
Kake: – Totta kai autan. Nostan aina jalkani pöydälle
kun hän imuroi.
”Iloinen Leski” on Franz Léharin vuonna 1905 säveltämä suosittu operetti. Operetin tunnetuimpia sävelmiä on ”Viljalaulu”. Mutta: mikä on painonvartioiden
asiakkaiden lempiooppera? Vastaus: Iloinen läski.
***
Pikku Kalle kirjoitti koulussa aineen isästään:
– Minun isäni voi uida maailman suurimman meren yli.
Minun isäni voi lentää maailman nopeimmalla lentokoneella. Minun isäni voi taistella maailman vahvinta
tiikeriä vastaan. Minun isäni voi tehdä ihan mitä tahansa. Mutta useimmiten hän vain vie roskaämpärin ulos,
kun äiti käskee.
***
Sovinismin alkeita II: Mikä on pahin asia pelatessa
golfia vaimon kanssa?
Vastaus: – Pitää sanoa 200 kertaa, että ”hieno lyönti,
kultaseni”!
***
Sovinismin alkeita III: Make: – Miksi morsiuspuku on
valkoinen?
Kake: – Eivätkö kaikki muutkin kodinkoneet ole valkoisia?
***
Poika kysyi isältään: – Kukahan on keksinyt suutelemisen?
Isä: – Se on luultavasti joku, joka on halunnut vaimonsa hiljenevän.
***
”Ei aina käy niin kuin haaveillaan” on Pertsa Reposen suomennos James Bond -elokuvan ”Elät vain kahdesti” tunnuskappaleesta. Näin kävi kun Arttu marssi
pomonsa pöydän ääreen ja löi nyrkin pöytään:
– Vaadin palkankorotusta. Teen täällä kahden miehen
työt!
– Palkankorotusta et kyllä saa. Mutta kerro, kuka se toinen mies on, niin annan hänelle heti potkut!
***
Lääketiede kehittyy. Huhujen mukaan alkoholismin
uusi nimi on Ikävien muistojen liuotushoito.
***
Pikku Kallen pähkinä: Kuka on Maija Mehiläisen isä?
Vastaus: Faija Mehiläinen.
***
Pikku Eemeli tuli koulusta ja sanoi äidille: – Ope lähetti terveisiä ja kiitokset.
Äiti: – Mistä hyvästä? Eemeli: – Siitä, ettei minulla ole
sisaruksia!
***
Martti Kähkönen

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi
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Vuokraamo Rautio
on nyt
Ramirent Pudasjärvi

Vuokraamosta löytyy mm.
nostimet, maantiivistäjät, telineet,
sahat, käsityökalut yms.

Arvontaa,

voittona
100 euron
lahjakortti
vuokraamoon.

Avajaiset
maanantaina 30.5. klo 9.
Kahvi- ja grillimakkaratarjoilu.

Tervetuloa!
Teollisuustie 12 Pudasjärvi. Puh. 040 482 4117.
Avoinna ma-pe 7-15.30

NYT NIITÄ TULEE!
ENNAKKOTILAAJAN ETUNA ENSIHUOLTO KAUPANPÄÄLLE! (ARVO 79€ )

INSERA BRONCO 26” 9V.
SÄHKÖFATBIKE
●
●
●
●
●
●
●
●

Runko ja etuhaarukka alumiinia
Akku 504 Wh / 36V / 14 Ah
Akun kantama jopa 80 km, riippuu ajosuoritteesta
Akun latausaika n. 6 h
Hydrauliset levyjarrut
Kampisarja Prowheel 170mm
Moottori Bafang 250W / 80Nm
Vaihteisto Shimano Altus 9v. /
HG 200 (11 - 36T)
● Runko koot 17 ja 19 tuumaa
● Rengas koko 26 x 4,8
● Värit harmaa ja bronssi
● Takuu 2 vuotta

PUDAS-KONE OY

2199€
Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa

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

ARVIOITU TOIMITUS KESÄKUUN ALUSSA.

Avoinna
ma-pe
9-17

PYÖRÄT
LUOVUTETAAN
SÄÄDETTYINÄ JA
TÄYSIN AJOVALMIINA.

