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Kyläkierroksella Aittojärvellä:
Maisemiltaan yhdellä Pudasjärven 
kauneimmista kylistä

PUDASjärveläinen
s. 8

Pudasjärven 
puutarha avaa 
kesän s. 10

Yhteistyössä Rautio Ky ja 
Ramirent Finland Oy

s. 19

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

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

Kelataksin tilausnumero on muuttunut 
1.1.2022 alkaen. Uusi numero on:
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 ellialippoily ellisuu näävek

 !ellienutsimlav aj

 

TORIPÄIVÄ
PUDASJÄRVEN  
TORILLA  
MA 6.6. KLO 9 - 17

Myynnissä mm:

TERVETULOA RAITTIISEEN ULKOILMAAN 
TURVALLISILLE OSTOKSILLE! 
T: Torikauppiaat p. 0400 262 786

Kotimaista 
kylmäsavu, 

lämminsavu ja 
graavikirjolohta. 
Kylmäsavu ja 
graavisiikaa. 

Silakkaherkkuja. 
Erikoisjuustot. 

Kalakukot, 
lörtsyt, 
leivät, 
pullat, 

karjalanpiirakat, 
kalasäilykkeet 

ym. 

Kotimaisia 
puuvilla-, muovi/

puuvilla-, viskoosi- 
ym. mattoja. 

Päre, paju, 
muovikoreja, 
puunkanto-

kassit, taikinatiinut, 
taljat ym. 

Lettukahvilasta 
muurikkaletut, 
grillimakkarat. 

Vääräkankaan 
hunajaa. 

Karkkikaarasta 
metrilakut, 
hattarat

ym. makeiset

Kivikylän 
palvijunasta 

maalaishyytelö, 
palvit, makkarat, 
ym. lihatuotteet. 

Naisten ja 
miesten 
vaatteita.

Lierihattuja 
naisille ja 
miehille, 

kesämekkoja ym.   

Huiveja, 
kesähattuja, 
kännykkä- ja 
vyölaukkuja, 

koruja.  

Tilaa Syöte Taxi
Kelataksin maksuton tilausnumero 0800 415 720

www.syotetaxi.fi

040 561 6211

Pudasjärvi-Syöte-
Taivalkoski.
040 482 4117
Nostimet, maantiivistäjät, käsityökalut, 

peräkärryt ja paljon muuta.

HYÖTYÄ JA KAUNEUTTA KOTIISI!HYÖTYÄ JA KAUNEUTTA KOTIISI!

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

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

Olemme facebookissa!www.pudasjarvenpuutarha.fi

Meiltä lahjakortit! 

OMENAPUUT 40,-
75,-/ 2 kpl

Kestävä NEILIKKA 
alk. 3,50 kpl

Kaunis LUMIHIUTALE 
alk. 4,30 kpl

Tuuheat LOBELIAT 
alk. 2,50 kpl

KIRSIKKA- JA  
PÄÄRYNÄPUUT!

ISOT PENSASMUSTIKAT!
Kestävät HUNAJAMARJAT!
MANSIKAN SATOTAIMET!

MONIVUOTISET KUKAT 
OSTA 5 MAKSA 4!

KOMEAT PELARGONIAT 
30,- / 5 kpl

(valtavasti värivaihtoehtoja)

MILJOONAKELLOT JA 
UPEAT DAHLIAT!

Runsaasti 
LISUKEKASVEJA!

VALTAVASTI KAUNIITA 
KESÄKUKKIA JA 
AMPPELEITA!

Arvomme joka viikko 
kävijöiden kesken 

25e LAHJAKORTIN 
kesäkukkiin!

TERVETULOA KUKKIESI KASVUPAIKALLE!

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

Puutarha avoinna 
ma-pe 8-20, la 9-16, su suljettu

www.pesiola.fi@pesiola@pesiolanpuutarha

Muista Pesiölän 
ETUKORTTI! TERVETULOA!

Tervetuloa kukkaostoksille! Tervetuloa kukkaostoksille! 
Meiltä laaja valikoima Meiltä laaja valikoima 
kesäkukkia, hyötykasveja kesäkukkia, hyötykasveja 
ja monivuotisia.ja monivuotisia.
Kaipaako pihasi uutta ilmettä? 
Pihasuunnitelmat vuodelle 
2023 varataan nyt. 
Tutustu palveluihimme 
nettisivuillamme.

Kaikki 
ORVOKKI-
AMPPELIT 

-30 %

Viikon tarjoukset!Viikon tarjoukset!
ORVOKIT

12 kpl  

12 €
Tarjoukset voimassa 31.5. - 4.6. tai niin 

kauan kuin tuotteita riittää.

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

319319--..
Itsevetävä ruohonleikkuri, Itsevetävä ruohonleikkuri, 
leikkuuleveys 45 cm. Suunniteltu leikkuuleveys 45 cm. Suunniteltu 
silppuavaksi, jolloin ruoho leikataan silppuavaksi, jolloin ruoho leikataan 
hienoksi silpuksi ja puhalletaan hienoksi silpuksi ja puhalletaan 
takaisin lannoitteeksi. 123 cc Stiga takaisin lannoitteeksi. 123 cc Stiga 
-moottori. Taittuva aisa ja 5-portai--moottori. Taittuva aisa ja 5-portai-
nen leikkuukorkeuden säätö.nen leikkuukorkeuden säätö.

RUOHONLEIKKURI RUOHONLEIKKURI 
STIGA MULTICLIP 47 SSTIGA MULTICLIP 47 S

RUOHONLEIKKURI RUOHONLEIKKURI 
MAKITA PLM4817 MAKITA PLM4817 
kuulalaakeroidut pyörätkuulalaakeroidut pyörät

349349--..
RUOHONLEIKKURI RUOHONLEIKKURI 
FXA M51 Y80VFXA M51 Y80V

159159--..



2 PUDASjärveläinen Nro 22 •  ke 1.6.2022

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 5.6. kello 10. Toimittaa Timo 
Liikanen, avustaa Oskari Holmström, kanttorina Keijo Pii-
rainen. Striimaus YouTube-kanavan kautta.

Seurakunnan nuotioillat heinäkuussa: vk 27 (ti-ke), vk 
28 (ma-to), vk 29 (ma-to) ja vk 30 (ma-to). Varaa omalle ky-
lällesi nuotioilta kirkkoherranvirastosta (08 8823 100). Vi-
rasto avoinna ma ja ti kello 9–11 ja 11.30–14 sekä to kello 
12–15. Nuotioillan ohjelmassa hartaus, leikkimielisiä kisai-
luita, yhteislaulua ja makkaranpaistoa.

Diakonian vastaanottoa ei ole ke 1.6. Kiireellisissä diako-
nia-asioissa ole yhteydessä diakoniapappi Veijo Lohinivaan 
(040 835 1250).

Kesähartaus Livon koululla su 5.6. kello 13. Toimittaa 
Timo Liikanen. 

Kesäkerho ti 7.6. kello 9–12 ja kello 12–15, to 9.6. kello 
9–12 ja kello 12–15 seurakuntakodilla. Kesäkerhoon voivat 
osallistua 3–6 –vuotiaat lapset, myös esikoulussa olleet. En-
nakkoilmoittautumista ei ole. Kesäkerhoon otetaan 15 las-
ta tulojärjestyksessä. Mukaan pakataan omat eväät, vesipul-
lo ja auringonvalolta suojaava vaatetus. Nautimme kesästä 
ja tutkimme luontoa ulkoilemalla mahdollisimman paljon. 
Tiedustelut lastenohjaajilta.

Kesäperhekerho ke 8.6. kello 10–12.30 seurakuntakodil-
la. Tervetuloa kaikenikäiset lapset yhdessä vanhempien, 
isovanhempien tai muun aikuisen kanssa. Tarjolla välipalaa, 
pientä suolaista ja makeaa.   

Lapsiparkki pe 3.6. ja 10.6. kello 9.30–12 seurakuntako-
dilla. Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin. 
Lapsiparkkiin otetaan 10 lasta kerrallaan, joista 4 voi olla 
vaipallisia. Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille P. 040 
868 4730 Tanja / P. 040 586 1217 Sirpa. Laitathan lapsel-
lesi pienen välipalan ja juoman mukaan, vaippaa tarvitse-
valle vaippa ja pyyhe.

Lähetysilta seurakuntakodilla ke 8.6. kello 18. Seurakun-
nan uusi nimikkolähetti Anna Vähäkangas kertoo Etiopian 
raamatunkäännöstyöstä. Kahvitarjoilu. 

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

Rauhanyhdistykset: Seurat ry:llä su 5.6. kello 16 (Erkki Il-
vesluoto, Jaakko Mikkola).

Kastettu: Lumi Aurora Lasala.

Kuolleet: Lempi Maria Rytinki 94 v, RitvaTuulikki Ritola 
85 v, Helga Lasala 74 v, Aimo Antero Isomursu 73 v, Tert-
tu Anita Määttä 59 v.

Ah, kuinka kevät hohtaa
ja kukkii, tuoksuu maa!
Näin Luoja meidät kohtaa
ja hyvyys valloittaa.
Niityllä riemuissansa
eläimet hyppivät,
ja linnut lauluillansa
Luojaansa kiittävät. 

Suo Hengen valon loistaa
pimeään sydämeen
ja esteet tieltä poistaa
uskoon ja vapauteen.
Oi Herra, sielu täytä
sanasi riemulla
ja armon suuruus näytä
Kristuksen voitossa. 
virsi 567:1,3

Olemme saaneet elää monivi-
vahteista kevättä tarkkaillen 
luonnon heräämistä talven ot-
teesta. Vuodenaikojen vaihte-
lussa saamme luottavasti tode-
ta, että jotkut asiat ovat vielä 
ennallaan.

Tulevana sunnuntaina vie-
tetään helluntaita, seurakun-
nan syntymisen juhlapäivää. 
Helluntaita vietetään 50. päi-
vänä pääsiäisestä. Päivän tee-
man mukaisesti silloin pu-
hutaan siitä, kuinka Jeesus 
lupasi Pyhän Hengen oppilail-
leen puolustajaksi, auttajaksi ja 
lohduttajaksi. 

Jeesus sanoi opetuslapsil-
leen: ”Tämän minä olen puhu-
nut teille nyt, kun vielä olen 
teidän luonanne. Puolustaja, 
Pyhä Henki, jonka Isä minun 
nimessäni lähettää, opettaa 
teille kaiken ja palauttaa mie-
leenne kaiken, mitä olen teille 
puhunut.

Minä jätän teille rauhan. 
Oman rauhani minä annan 
teille, en sellaista, jonka maa-
ilma antaa. Olkaa rohkeat, äl-
kää vaipuko epätoivoon” Joh 
14:25-2.

Jeesus eli ihmisen elämän 

ja opetti ihmisiä täällä maan 
päällä. Oman elämänsä, kuo-
leman ja ylösnousemuksensa 
kautta Hän täytti lähettäjän-
sä eli Taivaallisen Isän tahdon. 
Pyhä Henki on se, joka jatkaa 
tuota Jeesuksen työtä ja puo-
lustaa meitä, kun meistä it-
sestämme ei ole täyttämään 
Jumalan lain vaatimuksia. 
Saamme kuitenkin turvautua 
siihen, että Kristuksen ansion 
kautta meillä kaikilla on oikeus 
lähestyä tuota Taivaallista Isää 
ja pyytää, että Hän armahtaisi 
meitäkin. Jeesuksen lupaukset 
rohkaisevat meitä eteenpäin.

Ensimmäisen helluntain 
kertomuksessa kerrotaan, 
kuinka Pyhän Hengen laskeu-
tuminen ihmisten päälle oli 
nähtävissä: He näkivät tulen-
lieskoja, kuin kieliä, jotka ja-
kautuivat ja laskeutuivat itse 
kunkin päälle. He tulivat täy-
teen Pyhää Henkeä ja alkoi-

vat puhua eri kielillä sitä, mitä 
Henki antoi heille puhuttavak-
si. Ap. t. 2:2,3. Jeesus lähet-
ti opetuslapsensa maailmaan 
opettamaan ja kastamaan ih-
misiä. Hänen lupauksensa oli, 
että kastettu saa myös Pyhän 
Hengen avukseen. Pyhä Hen-
ki on vahva turva kaikissa elä-
mämme tilanteissa. Tähän 
lupaukseen meillä kaikki kas-
tetut kristityt saamme luottaa 
joka päivä.

4.
Myös työni, Herra, anna
sinua ylistää.
Suo voimaa, että kannan
Henkesi hedelmää.
Näin, Herra, Hengelläsi
minua johdata
ja aina edessäsi 
tahtoosi taivuta. 567:4

Keijo  
Piirainen

Pyhä Henki voimanamme

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Ismo Riepula on valmistunut 
30.5.2022 Oulun ammattikor-
keakoulusta sähkö- ja auto-
maatiotekniikan  insinöörik-
si (AMK).

Valmistu-
neita

 poikamme Topiaksen 
ylioppilas- ja valmistumis-

juhlaan kotiimme 
la 4.6. klo 15 alkaen. 

Tervetuloa 

Mervi ja Ilkka Illikainen 

Tervetuloa
juhlimaan!

Joonaksen 
ylioppilasjuhlaan 

kotiimme 4.6. 
klo 16 alkaen. 

Tervetuloa 

Saara ja Juhani Mattila 

Siskomme

Terttu Anita
MÄÄTTÄ 
s. 22.2.1963 Pudasjärvi  
k. 27.4.2022 Pudasjärvi  

Sinua ikävöiden  

veljesi Urho perheineen 
siskosi Armi perheineen 
veljesi Erkki perheineen 
veljesi Matti perheineen 
Sukulaiset, ystävät ja työkaverit  

Uupunut matkaaja rannalla himmeän maan.
Astui aurinkolaivaan, suureen ja valkeaan.

Laskimme Tertun haudan lepoon lähiomaisten kesken. 
Kiitos kaikille häntä muistaneille.

ylioppilasjuhliini
Lenkkitie 3

la 4.6. klo 14 alkaen.

Tervetuloa 

Sara Valkola

lauantaina 4.6. klo 14 
alkaen ylioppilasjuhliini 

kotiini Syötekyläntie 1117. 

Lämpimästi 
tervetuloa

Jesse Pyykkönen 

Rakkaamme

Timo
PEKKALA
s. 10.11.1951 Pudasjärvi

k. 1.5.2022 Pudasjärvi 

Soitteli tuuli jo kauan meille
surun viestiä hiljalleen,
katseli aikaa elämän Herra,
kutsui pois väsyneen. 

Rakkaudella kaivaten 

Lapset ja lapsenlapset
Muut sukulaiset ja ystävät 

Siunaus on toimitettu läheisten läsnäollessa 21.5. 
Pudasjärven kirkossa.

Lämmin kiitos osanotosta. 

Paljon onnea 
koulutyönsä päättäville ja 

valmistuneille!

Jätä jälkesi niihin askeliin,
jotka johtavat suuriin unelmiin.

– Nina Ramstadius –

PUDASjärveläinen
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MONIPUOLISET  
FYSIOTERAPIAPALVELUT  

AMMATTITAIDOLLA

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

CORONARIA KUNTOUTUS- JA  
TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

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

Muuton vuoksi järjestetty ir-
taimistomyynti OSAOn Pu-
dasjärven yksikössä keräsi 
runsaasti asiakkaita. Kahden 
tunnin mittaiseksi ajatellus-
ta tapahtumasta, myytävä 
tavara, vaikka sitä runsaasti 
olikin, kävi vähiin jo vajaas-
sa tunnissa. 

Merkonomiksi valmistu-
vat liiketoiminnan opiskeli-
jat pakkasivat, järjestelivät 
ja hinnoittelivat tavarat, jo-
ten myyntipaikka kolmessa 
luokassa tarjosi asiakkaille 
hyvin valmistellun kauppa-
paikan. 

Opiskelijoiden  
kokemuksia  
tapahtumasta
- Tuli enemmän porukkaa 
kuin itse ajatteli, oli järkytys. 

OSAOn Irtaimistomyynti 
kiinnosti Pudasjärvellä

Asiakkaita oli runsaasti paikalla jo ennen ovien avaamista

- Tehtävänä oli hinnoi-
tella, tehdä hintalistoja, lait-
taa kassat ja laittaa tuotteet 
esille selkein hintamerkein 
ennen tapahtumaa. Tapah-
tumassa tehtävänä oli kassa-
työskentely, asiakaspalvelu 
ja myynti. 

- Pienistä vastoinkäymisi-
tä kerrottakoon, että pientä 
tönimistä tungoksessa sattui 
ja rahanlaskenta meni ker-
ran väärin, mutta rehelliset 
asiakkaat sanoivat, että nyt 
tulee vähän liikaa rahaa ta-
kaisin.

- Kassalla piti kiirettä pa-
himman ryntäyksen aikana. 
Nyt ainakin tietää, että selvi-
ää asiakaspalvelussa hyvin 
kiireessäkin.

Osao Pudasjärvi

Ilman Plussa-korttia 3,15 pkt (6,30/kg)

259
PKT

Valio

VOI  
NORMAALISUOLAINEN
500 g (5,18/kg)
Rajoitus 2 pkt/talous

-17 %
Plussa-etu

299
KPL/ST.

Haapalan

JUUSTOLEIVÄT
250 g (11,96/kg)

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDA S JÄ RV I

10.- 

ISO ERÄ  
KUKKIA

KIMPPU/ 
KPL

Atria

KANAN  
FILEESUIKALEET
250-300 g (8,33-10,00/kg)

10.-
Ilman Plussa-korttia 3,25 rs (10,83-13,00/kg) 

-23 %
Plussa-etu

Atria

NAUDAN  
JAUHELIHA 17 %
400 g (8,75/kg) 7.- 2

PKT

Yksittäin 4,89 pkt (12,23/kg)

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

Ilman Plussa-korttia 2,69 tlk (7,70/l) sis. pantin  0,15

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 2.-5.6. ELLEI TOISIN MAINITA  
Tarjoustuotteita rajoitettu määrä

24
-PACK

Ilman Plussa-korttia 12,99-15,49/24-pack  
(1,34-1,65/l) sis. pantit 2,40

999

Coca-Cola

VIRVOITUS- 
JUOMAT
24 x 0,33 l (0,96/l)  
sis. pantit 2,40
Rajoitus 2 erää/talous

-28-42 %
Plussa-etu

Nocco

BCAA  
ENERGIAJUOMAT
0,33 l (5,61/l)  
sis. pantit 0,75

10.- 5
TLK

-27 %
Plussa-etu

4
RS

LÄHIRUOKAA! 
KASVISHOVIN 
KONSULENTTI 

ESITTELEE JA MAISTATTAA 
JÄLKIRUOKIA 

PE 3.6. KLO 9-17 
TERVETULOA!

Tervetuloa!Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN PUDASJÄRVEN 
MARKKINATMARKKINAT

Markkinapaikkoja voi 
tiedustella 

Heimo Turunen 
vkkmedia@vkkmedia.fi 

0400 385 281 

pe-la 
8.-9.7.2022

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä www.vkkmedia.fi
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EkoKarhu Oy on lisäeristys-
palveluita ja eristeiden vaih-
toja tarjoava yritys. Toimin-
ta-alueena on koko Suomi, 
vaikka asemapaikkana on 
Pohjois-Pohjanmaalla sijait-
seva Paavola Siikajoella. 

PUDASjärveläinen-leh-
dessä olleen mainoskam-
panjan perusteella yrittäjä 
Pauli Karhumaa sai useam-
pia toimeksiantoja ihan Ro-
vaniemelle saakka. Sitähän 
voisi sanoa melkein Lapin 
kiertueeksi, kun yhtenä päi-
vänä oli urakointia Ranu-
alla mistä matka jatkui Ro-
vaniemelle. Paluumatkalla 
keskiviikkona 25.5. Karhu-
maa teki vielä yhden lisä-
eristyskohteen Pudasjärvellä 
1950-luvulla rakennettuun 
hirsirakenteiseen rintama-
miestaloon. 

Pudasjärven kohteen sok-
keloisessa rakennuksessa 
oli kolme eri puhallusaluet-
ta. Jälkeenpäin rakennetus-
sa elintasosiivessä oli yksi 
ulkoluukun kautta puhallet-
tava avoin tila, mutta päära-

EkoKarhu eristää ylhäällä ja alhaalla

kennuksen yläpohjan posket 
olivat enemmän sokkeloi-
sia. Kahden miehen työ kes-
ti noin kaksi tuntia alkaen 
siitä, kun pressut avattiin ja 
päättyen siihen, että miehet 
saivat haalarit riisuttua. 

Pauli Karhumaa toimi 
eristeen levittäjänä ja Jorma 
Lehtola syötti tavaraa au-
ton tavaratilassa olevan pu-
halluskoneen nieluun. Tä-
män työn pystyy myös 
nainen hoitamaan, sillä paa-
lit ovat kooltansa noin puo-
let levyvillapaaliin verrattu-
na. Paloturvalliseen villaan 
sumutetaan automaattisesti 
syöttövaiheessa sidosainet-
ta, joka parantaa lopputulos-
ta ja rauhoittaa pölyämistä.

Lisäeristämällä 
säästöjä ja turvaa
Pauli Karhumaa perusti Eko-
Karhu Oy:n juuri koronaku-
rimuksen kynnyksellä ja nyt 
alkaa kolmas kesä eristys-
töissä. Aloitusajankohta ei 
kuitenkaan vaikuttanut kiel-

teisesti uuden yrityksen toi-
mintaan, sillä ihmiset ovat 
alkaneet lisääntyneen koto-
na olemisen myötä satsaa-
maan enemmän myös kodin 
kunnostamiseen. Energi-
an nousun myötä on havah-
duttu mahdollisiin säästö-
vinkkeihin ja siihen kuinka 
tärkeää on, ettei lämpö kar-
kaa yläpohjan kautta. Siihen 
EkoKarhu Oy tarjoaa suo-
raa rahansäästöä helpolla ja 
edullisella lisäeristyksellä. 

Puhallettava, ekologinen 
Ekocell-puhallusvilla asen-
netaan olemassa olevien 
eristeiden päälle, sikäli kuin 
ne ovat kunnossa olevat ja 
kuivat. 

Pudasjärven kohteessa li-
säeristys asennettiin suo-
raan vanhojen sahanpuru-
jen päälle. 

Tällä lisäeristyksellä on 
säästöjen lisäksi myös mui-
ta hyväksi luettavia ominai-
suuksia. Se lämmittää kyl-
mällä, viilentää helteellä ja 
vedon tunne vähenee, kun 
huoneiston eri osissa lämpö-

tila pysyy tasaisempana. Pu-
hallettava Ekocell-lisäeristys 
tasaa myös kosteutta raken-
teissa ja haihduttaa tehok-
kaasti veden, mikäli sitä on 
jostakin tullut välikatolle. 
Lähes poikkeuksetta lisäeris-
tyskohteessa parannetaan 
myös yläpohjan tuuletus-
ta, jolloin kuuraa ei konden-
soidu kattorakenteisiin ja 
näin yläpohjan ilmakin rai-
kastuu minkä huomaa usein 
myös talon sisäilmassa.

A-luokan palosuojan 
omaavana Ekocell-puhallus-
villa antaa suojaa tulipalon 
sattuessa.  

EkoKarhu Oy  
myös imuroi 
Vanhojen rakennusten on-
gelmana on usein haju- ja 
terveysriskit. Tällöin edul-
lisempi saneeraustapa on 
vaihtaa vanhat eristeet kuin 
alkaa purkamaan rakenteita. 
EkoKarhu Oy:llä on suurte-
hoimuriauto, jolla pystytään 
poistamaan epäterveelli-
set ja kostuneet eristeet sekä 
ylä- että alapohjasta ja sen 
jälkeen päästään asenta-
maan uudet eristeet. 

Usein välipohjaan asen-
netaan uusi tervapaperi tai 
paikataan höyrysulku ja ra-
kennetaan kulkusillat. Tar-
vittaessa hoituu myös otso-
noinnit ja ionisoinnit.

Suurtehoimuroinnilla saa 
poistettua pölyttömästi kai-
kenlaisen irtoaineen remont-
tikohteesta. Tehokkaiden 
suodattimien ansiosta lop-
putulos on lähes pölytön. 

Kokonaisvaltainen 
palvelu 
EkoKarhu Oy työllistää osa-
aikaisesti kuusi henkilöä. 

- Syksystä maaliskuul-
le on lisäeristyksiä ja huh-
tikuusta lokakuulle teem-

me eristevaihtoja, lisä- ja 
erikoispuhalluksia. Tarvit-
taessa käymme kohteessa 
tekemässä veloituksetta ar-
vioinnin, teemme tarjouk-
sen ja eristämme. Mikäli on 
poistettavia villoja, hoidam-
me ne pois. Lopputarkastus 
suoritetaan asiakkaan kans-
sa ja laskussa on eritelty-
nä kotitalousvähennyksen 
osuus. Myös timpurihom-
mat hoituvat kauttamme. 
Tämä kohde oli kaikin puo-
lin hyvässä kunnossa ja 
kuiva, mutta lisäeristys oli 
tarpeen vanhojen sahan-

purujen päälle, kertoi Pauli 
Karhumaa Pudasjärven työ-
maalla. 

Hikisen työpäivän päät-
teeksi miehet pääsivät ran-
tasaunaan pesulle ja löylyt-
telemään sekä pulahtamaan 
raikasvetiseen lampeen ilta-
uinnille. 

- Työ tehtiin sovitusti ja 
ammattimaisesti. Nähtäväk-
si jää talven tullen, että onko 
lisäeristyksellä kuinka suuri 
merkitys lämmityskuluihin, 
aprikoi kiinteistön omistaja. 

Terttu Salmi

Jorma Lehtola toimi villan syöttöpäässä ja Pauli Karhumaa EkoKarhu Oy:stä ohjasi puhallettaviin kohteisiin lisäeristeet. 

Rintamamiestalon ullakon poskitiloihin puhallusletku vietiin vintin ikkunan kautta. 

Suojaukset ja työturvallisuus on urakoitsijalla kodillaan. Kar-
humaa kiipesi ensimmäisenä lisäsiiven vintille.  

Sahanpurujen päälle laskettua villaa tuli kauttaaltaan noin 
30 – 40 senttimetriä. 
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

TO-TI 2.-7.6. TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 2.-3.6. LAUANTAINA 4.6. MA-TI 6.-7.6. KESKIVIIKKO 8.6.

TORSTAI-LAUANTAI 2.-4.6. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 6.-8.6.
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NarviNarvi
KIUASKIVET KIUASKIVET 
n. 20 kg, 5 -10 cm ja 10 -15 cmn. 20 kg, 5 -10 cm ja 10 -15 cm

669999
Tarmo Tarmo 
ENSIAPU-ENSIAPU-
PAKKAUSPAKKAUS

665050

14149090
Cat 5 parinCat 5 parin
PUKUSUKATPUKUSUKAT

10100000
pkt

PUUÖLJYPUUÖLJY
ruskea, 0,9 lruskea, 0,9 l

2 prk

10 kpl

39399090 52520000

52520000 29299595 22229090

34349090 25259090 42429090

15159090 15159090 72729090 21219090 3593590000

2592599090

BANAANITBANAANIT

MAALAIS-MAALAIS-
LIHA-LIHA-

HYYTELÖHYYTELÖ

KananpojanKananpojan
GRILLI-GRILLI-

MAKKARATMAKKARAT
260 g260 g

TUMMATUMMA
RYPÄLERYPÄLE

500 g500 g

HKHK
BALKANBALKAN

MAKKARA-MAKKARA-
TANKOTANKO

500 g500 g

TuoreTuore
NORJANNORJAN
LOHILOHI
2-3 kg2-3 kg
kokonainenkokonainen

MAALAIS-MAALAIS-
PALVI-PALVI-
KINKKUKINKKU
palana ja palana ja 
siivuinasiivuina

SaarioinenSaarioinen
PIZZATPIZZAT
200 g200 g

IRTO-IRTO-
KARKITKARKIT

HK HK 
BURGERIBURGERI
100 g100 g

AtriaAtria
LAUANTAI-LAUANTAI-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

Atria Wilhelm Atria Wilhelm 
GRILLI-GRILLI-
MAKKARATMAKKARAT
350-400 g350-400 g

IrtoIrto  
KARJALAN-KARJALAN-
PAISTIPAISTI

PorsaanPorsaan
KYLJYKSETKYLJYKSET

HyväHyvä  
NAUTA JAUHELIHANAUTA JAUHELIHA
rasvaa max 10%rasvaa max 10%

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

SnellmanSnellman  IIVARI IIVARI taitai  
EETVARTTI EETVARTTI 
GRILLI-GRILLI-
MAKKARATMAKKARAT
360-400 g360-400 g

MeiraMeira
SALUDOSALUDO
KAHVIKAHVI
450 g450 g

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

Kingis Kingis 
JÄÄTELÖ-JÄÄTELÖ-
PUIKOTPUIKOT
78 g78 g

TuoreTuore
PORSAANPORSAAN
LIHAKUUTIOLIHAKUUTIO

Atria Kunnon arki Atria Kunnon arki 
VALMISRUOKA VALMISRUOKA 
ATERIATATERIAT
300 g300 g

McVities McVities 
DIGESTIVEDIGESTIVE
KEKSIKEKSI
400 g400 g
originaloriginal

Vaasan Vaasan 
RUISPALATRUISPALAT
6 kpl/330 g6 kpl/330 g

Valio ArkiValio Arki
JUUSTO-JUUSTO-
VIIPALEETVIIPALEET
400-500 g400-500 g

Irto Irto 
SOKERI-SOKERI-
MUNKKI MUNKKI 

NaudanNaudan  
KEITTOLIHAPALATKEITTOLIHAPALAT
makuluullamakuluulla

PorsaanPorsaan  
GRILLIKYLJYKSETGRILLIKYLJYKSET
naturell tai maustettunaturell tai maustettu

KananpojanKananpojan
VARRAS-VARRAS-

PALATPALAT
350 g350 g

- fileestä- fileestä
- sitruuna- sitruuna

EldoradoEldorado
TONNIKALA-TONNIKALA-
HIUTALEETHIUTALEET

185/140 g185/140 g
- öljyssä- öljyssä

XXXL TexasXXXL Texas
POSSUNPOSSUN

GRILLIPIHVIGRILLIPIHVI
900 g900 g

VARHAIS-VARHAIS-
PERUNAPERUNA

RuotsiRuotsi

Suomalainen Suomalainen 
TUORE-TUORE-
KURKKUKURKKU
400 g400 g

Valio Valio 
VOIVOI
500 g500 g
normalisuolainennormalisuolainen

Leivon Leivon 
PIKKULEIVÄTPIKKULEIVÄT
500 g500 g 16169090

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

M.X.OM.X.O
naisten naisten 
TRIKOO-TRIKOO-
HOUSUTHOUSUT
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

PorsaanPorsaan  
ULKOFILEEULKOFILEE
1,5 kg/kpl1,5 kg/kpl
naturellnaturell

Gabriella KGabriella K
naisten naisten 
HOUSUTHOUSUT
60% viskoosia60% viskoosia
Koot: 38-48Koot: 38-48

Fiini Fröökynä Fiini Fröökynä 
PELLAVA-PELLAVA-
JAKKUJAKKU
yksi kokoyksi koko
useita värejäuseita värejä

Fiini Fröökynä Fiini Fröökynä 
PELLAVA-.PELLAVA-.
MEKKOMEKKO
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Cool BlueCool Blue
miesten miesten 
COLLEGE-COLLEGE-
HOUSUTHOUSUT
Koot: M-3XLKoot: M-3XL

Adam WalkerAdam Walker
miesten miesten 
T-PAITAT-PAITA

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

M.X.OM.X.O
miesten miesten 
T-PAITAT-PAITA
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Cross HatchCross Hatch
miesten miesten 
FARKKU- FARKKU- 
SHORTSITSHORTSIT
Koot: 30-38Koot: 30-38

MarineMarine
miesten miesten 
UIMA- UIMA- 
SHORTSITSHORTSIT
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

MarineMarine
poikien poikien 
UIMA-UIMA-
SHORTSITSHORTSIT
Koot: 122-164 cmKoot: 122-164 cm

DamellaDamella
naisten naisten 
UIMAPUKUUIMAPUKU
Koot: 38-48Koot: 38-48

MoominMoomin
tyttöjen tyttöjen 
UIMAPUKUUIMAPUKU
Koot: 86-128 cmKoot: 86-128 cm

MustangMustang KAASU-  KAASU- 
SAVUSTIN KYMI SAVUSTIN KYMI 
Väri: musta. Materiaali: teräs. Tehokas ja suuren Väri: musta. Materiaali: teräs. Tehokas ja suuren 
savustuspinta-alan omaava kaasusavustin. 4,4 kW savustuspinta-alan omaava kaasusavustin. 4,4 kW 
ruostumattomasta teräksestä vaustettu poltin ta-ruostumattomasta teräksestä vaustettu poltin ta-
kaa tasaisen lämmön ja savuntuoton savustimeen. kaa tasaisen lämmön ja savuntuoton savustimeen. 
4 kpl kromattuja savustusritilöitä á 34 x 35 cm. 4 kpl kromattuja savustusritilöitä á 34 x 35 cm. 
Lisäksi savustimen katossa ripustuskoukut, joiden Lisäksi savustimen katossa ripustuskoukut, joiden 
avulla saadaan ko-avulla saadaan ko-
konaiset kalat roik-konaiset kalat roik-
kumaan savustimen kumaan savustimen 
sisällä. Lämpömitta-sisällä. Lämpömitta-
rin avulla voidaan rin avulla voidaan 
tarkistaa lämpötila tarkistaa lämpötila 
savustimen sisällä. savustimen sisällä. 
Takuu 2 vuotta. Takuu 2 vuotta. 

MustangMustang KAASU-  KAASU- 
SAVUSTIN TENOSAVUSTIN TENO
Väri: musta. Materiaali: teräs. 80 x 50 x 145 cm. Väri: musta. Materiaali: teräs. 80 x 50 x 145 cm. 
Savustimessa kaksi valurautapoltinta á 2,93 kW = Savustimessa kaksi valurautapoltinta á 2,93 kW = 
5,86 kW jotka takaavat tasaisen lämmön ja savun-5,86 kW jotka takaavat tasaisen lämmön ja savun-
tuoton savustimeen. 6 kpl kromattuja savustusriti-tuoton savustimeen. 6 kpl kromattuja savustusriti-
löitä á 56 x 36 cm. Lisäksi savustimen katossa ripus-löitä á 56 x 36 cm. Lisäksi savustimen katossa ripus-
tuskoukut, joiden avulla saadaan kokonaiset kalat tuskoukut, joiden avulla saadaan kokonaiset kalat 
roikkumaan savustimen sisällä. Ritilöiden alapuo-roikkumaan savustimen sisällä. Ritilöiden alapuo-
lelle asennetaan emaloitu neste-/rasvaastia. Savus-lelle asennetaan emaloitu neste-/rasvaastia. Savus-
tuspurut laitetaan emaloituun puruastiaan. Puruas-tuspurut laitetaan emaloituun puruastiaan. Puruas-
tia ja poltin on omassa tilassaan, jota voidaan avata tia ja poltin on omassa tilassaan, jota voidaan avata 
savustuksen aikana, ilman että lämpötila laskee savustuksen aikana, ilman että lämpötila laskee 
varsinaisessa sa-varsinaisessa sa-
vustustilassa . Läm-vustustilassa . Läm-
pömittarin avulla pömittarin avulla 
voidaan tarkistaa voidaan tarkistaa 
lämpötila savusti-lämpötila savusti-
men sisällä. Takuu men sisällä. Takuu 
2 vuotta. 2 vuotta. 
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Viime viikolla pidettiin Hir-
vaskosken koululla leppoisa 
perheilta lähes kuumottavan 
kevätauringon paisteessa. 
Paikalla oli yli kaksikym-
mentä vanhempaa ja lasta, 
joille oli järjestetty Oulun-
kaaren perhepalveluiden, 
kaupungin nuorisotoimen ja 
seurakunnan varhaiskasva-
tuksen, nuoriso- ja diakonia-
työn toimesta ohjelmaa. 
Lapsille oli tarjolla keppihe-
vosrataa, kartiokieputushyr-
riä, narugolffia, saippuakup-
lien puhaltelua ja erilaisia 
liikunnallisia ratoja.

Illan aluksi juotiin yh-
dessä nisukahvit ja - mehut, 
minkä jälkeen lapset siirtyi-
vät ulos touhuamaan erilais-
ten rastipisteiden parissa. 
Vanhemmille kerrottiin ly-

Perheen parhaaksi -projektin perheilta Hirvaskoskella

hyesti kaupungin perhepal-
veluista ja Perheen parhaak-
si -projektista. Illan lopuksi 
siirryttiin ulos nauttimaan 

mainiosta toukokuun illan 
säästä. Vanhemmat ja lapset 
kisailivat keskenään naru-
golfissa, jossa tuli tiukan ki-

san jälkeen tasapeli.

Kiitos kaikille mukana 
olosta ja lämminhenkisestä 

illasta! Kiitos 
Hirvaskosken koululle 

tiloista ja henkilökunnalle 
vieraanvaraisuudesta!

Marko Väyrynen
diakoni, Perheen 

parhaaksi -projekti

Vuonna 2020 kerättiin Yh-
teisvastuulle varoja teemal-
la ”Vanhemmuuden tu-
keminen”. Tuona vuonna 
oli Yhteisvastuukeräykses-
sä valtakunnallisesti muka-
na Mannerheimin lasten-
suojeluliitto. Valmistelimme 
ja ideoimme Pudasjärven 
MLL:n kanssa keräysvaroil-
la perhetapahtumaa, jossa 
olisi erilaisia toiminnallisia 
rastipisteitä perheille. Perhe-
tapahtuman yhteyteen myös 
varattiin valtakunnallises-
ti tunnettu luennoitsija pu-
humaan vanhemmuudesta. 
Sitten tuli koronapandemia, 
joka pysäytti lähes kaiken 
toiminnan ja mitään kokoa-
vaa toimintaa ei voinut jär-
jestää. Jouduimme peru-
maan tapahtuman.

Seuraavana vuonna odo-
teltiin korontilanteen hellit-
tämistä. Keväällä 2021 näyt-
ti jo hetken siltä, että korona 
hellittää, mutta toisin kävi. 
Jouduimme perumaan toi-
sen kerran suunnittele-

Yhteisvastuurahat käyttöön kahden vuoden jälkeen

mamme perhetapahtuman. 
Niinpä siirsimme perheta-
pahtuman toteutusta seu-
raavalle vuodelle. Onneksi 
Yhteisvastuuvarat säilyvät 
jemmassa. Tänä vuonna ke-
väällä tuli kutsu suunnittele-
maan ja ideoimaan kaupun-
gin hyvinvointivaliokunnan 
perhetyön työryhmän aloit-
teesta Pirtin perhetapahtu-

maa. Päätimme MLL:n kans-
sa käyttää Yhteisvastuuvarat 
tähän tapahtumaan. Monien 
eri tahojen kanssa alkoi per-
hetapahtuman suunnittelu. 

Toukokuussa järjestet-
tiin Pirtin perhetapahtuma 
laajan yhteistyön voimin. 
Yhteisvastuuvaroilla kus-
tannettiin tapahtumaan Mis-
seKissan lastenkonsertti ja 

hieman iltapalaa. Tapahtu-
ma oli kaikin puolin onnis-
tunut. Paikalla kävi paljon 
perheitä, jotka osallistuivat 
toiminnallisiin ohjelmaras-
teihin. Illan lopuksi saim-
me olla mukana mukavan 
energisessä lastenkonsertis-
sa MisseKissan tahtiin. 

Yhteisvastuukeräyksen 
paras puoli on se, että omas-

ta keräystuloksesta voi va-
paasti kohdentaa varoja 
vuoden keräysteemaa kun-
nioittaen. Jokainen seura-
kunta saa omasta keräys-
tuloksestaan 20 prosenttia 
käytettäväksi kotiseurakun-
nan diakoniatyön kautta. 
Tällöin voidaan reagoida ti-
lanteen mukaan ja tehdä 
muutoksia nopeasti paikal-

lisella tasolla. Tämän vuok-
si oman kotiseurakunnan 
Yhteisvastuuvaroja voidaan 
kohdentaa järkevästi ja pai-
kallista toimintaa hyödyttä-
västi.

Marko Väyrynen
Yhteisvastuun 

keräyspäällikkö

MisseKissan konsertti sai lapset liikkeelle ja liikkumaan.MisseKissa lapsien parissa.
MisseKissa ja MLLn oma mas-
kotti yhteiskuvassa.

Työkeskuksen ohjaajat ja 
asiakkaat ovat sitä miel-
tä, että työ kuuluu kaikille, 
myös heille, joille on syystä 
tai toisesta myönnetty elä-
ke jo nuorena. Se pitää elä-
mässä kiinni, tarjoaa mah-
dollisuuden tuoda oman 
kortensa kekoon yhteiskun-
nan ylläpitämisessä. Työ li-
sää ihmisen arvoa omissa 
ja muiden silmissä. Kaikilla 
ihmisillä on perustarve olla 
tärkeä ja tarpeellinen. Työ 
on muutakin kuin palkka, ja 
sillä on muitakin arvoja, ku-
ten ihmissuhteet. 

Erityisryhmän asiakas 
haluaa antaa oman panok-
sensa yhteiskunnalle eikä 
olla vain saavana osapuole-

na. Yhteisöön ja yhteiskun-
taan kuuluminen on tärkeää, 
työ auttaa siinä asiassa. Eri-
tyisryhmän asiakkaat ovat 
yleensä hyvin motivoitunei-
ta ja tunnollisia työntekijöi-
tä. Monillakaan ei ole fyy-
sisiä rajoitteita ja harjoittelu 
yrityksissä opettaa sovitut 
työtehtävät huolellisesti ja 
luotettavasti tehdyiksi. Pu-
dasjärveläisiin yrityksiin on 
työllistynyt pitkäaikaisesti 
pari kymmentä avo- ja tue-
tun työntekijää. Palaute yri-
tyksistä on ollut myönteistä, 
erilaisuus työyhteisöissä luo 
rikkautta ja työpanos on tär-
keä. TE-toimiston antamal-
la tuella on saatu muutamiin 
yrityksiin asiakkaita oikei-

siin työsuhteisiin – oikeasta 
työstä oikea palkka, osa-ai-
kaisesti muutama päivä vii-
kossa.

Oulunkaaren kuntayhty-
män alainen työkeskus tar-
joaa työtoimintaa erityis-
ryhmille. Tavoitteena on 
asiakkaiden osallisuuden li-
sääminen, toimintakyvyn 
ylläpitäminen ja edistämi-
nen sekä työllisyysmahdol-
lisuuksien lisääminen. 

Työkeskuksen 
palvelutapahtuma 
Kohtaamossa 
Keskiviikkona 8.6. kello 12-
14 työkeskus jalkautuu Pir-
tin Kohtaamolle. 

Luvassa on tietoa työkes-
kuksen toiminnasta, tuottei-
den myyntiä ja onnenpyörä-
arpajaiset. 

Työnantaja tai yrittäjä, jos 
sinulla on tarjota töitä reip-
paille asiakkaillemme, ole 
yhteydessä avo- ja tuetun-
työnohjaajaan Reija Kälkä-
jään, puh. 040 557 2223, rei-
ja.kalkaja(at)oulunkaari.com 
tai tule kohtaamoon työkes-
kuksen pop-up-tilaisuuteen 
keskustelemaan asiasta li-
sää.

Pudasjärven työkeskus 
tiedotus

Työ kuuluu kaikille

Pudasjärven kaupungin ruokapalvelut on merkittävä ja tär-
keä avotyöntekijöiden työllistäjä.
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Metsäkeskus aloittaa uu-
den metsien inventointi-
hankkeen Pudasjärvellä. 
Hankkeen metsätalousmaan 
kokonaisala on 204 000 heh-
taaria. Tänä vuonna alka-
van inventoinnin metsäva-
ratiedot valmistuvat vuoden 
2023 aikana, jonka jälkeen 
metsävaratiedot on saatavil-
la Metsäkeskuksen Metsään.
fi-palvelussa.

Hankealue ulottuu myös 
Iin ja Oulun alueille. Yksi-
tyismaiden osuus hankkees-
sa on 60 prosenttia. Metsäva-
ratietojen valmistumisesta 
ilmoitetaan metsänomista-
jille henkilökohtaisesti. Uu-
sista tiedoista näkyy metsik-
kökuvioittain muun muassa 
puuston tilavuus ja pituus 
sekä ehdotetut hakkuu- ja 
metsänhoitotoimenpiteet. 
Tiedot ovat saatavilla Met-
sään.fi-palvelusta tilakohtai-
sena tietona yksityisille met-
sänomistajille ja Metsään.
fi-palvelun avoimen metsä-
tiedon osiosta muille tiedon 
käyttäjille.

Tietojen tuottamisek-
si tarvitaan myös maas-
tossa mitattuja koealoja. 
Koealamittauksia tekevät 
kesäkuusta lokakuun lop-
puun hankealueella kolme 
metsäkeskuksen työntekijää. 
Osa mittauksista tehdään 
puukarttakoealamittauksi-
na, missä koealan jokainen 

puu paikannetaan. Koealoil-
ta mitataan puiden läpimitta 
ja pituus puulajeittain sekä 
arvioidaan kasvupaikan 
ominaisuudet. Hankealueel-
la mitataan noin 900 koealaa. 
Koealamittaus ei vahingoita 
puustoa tai maaperää. 

Metsävaratiedon inven-
toinneissa tarvittavan la-
serkeilaus- ja ilmakuva-ai-
neiston hankinta tehdään 
yhteistyössä Maanmittaus-
laitoksen ja Metsähallituksen 
kanssa. Laserkeilauksessa 
saadaan tarkka kolmiulot-
teinen tieto maanpinnasta ja 
kasvillisuudesta. Laserkei-
laus tehdään lentokoneesta 
noin kahden kilometrin kor-
keudesta ja siitä ei ole vaa-
raa ihmiselle. Ilmakuvaus 
tehdään lentokoneella noin 
kuuden kilometrin korkeu-
desta.

- Vuonna 2020 alkanut 
metsävaratietojen inventoin-
tikierros toteutetaan kym-
menkertaisella laserin pis-
tetiheydellä aikaisempaan 
verrattuna. Kahdelta vuo-
delta kertyneiden koke-
musten perusteella voidaan 
todeta, että tuotettujen met-
sävaratietojen tarkkuus on 
parantunut aikaisempaan 
verrattuna, toteaa metsätie-
topäällikkö Anssi Juujärvi 
Suomen metsäkeskuksesta. 

Metsäkeskus tiedotus 

Metsien inventointi 
alkaa Pudasjärven 

alueella

Kirkkoneuvosto kokoontui 
maanantaina 30.5. Virkava-
paalla oleva seurakuntapas-
tori Eva-Maria Mustonen 
on ilmoittanut, että hän irti-
sanoutuu seurakuntapasto-
rin virasta heinäkuun alusta 
alkaen. Pastori Jari Valko-
nen on virkavapaalla 30.6. 
saakka ja päättänyt palata 
töihin vuosiloman jälkeen 
27.7. Pastori Veijo Lohini-
valla on viranhoitomäärä-
ys 31.7. saakka ja rovasti 
Oskari Holmströmillä 31.7. 
saakka 60 prosentin osa-ai-
kaisuudella. Neuvosto mer-
kitsi tiedoksi Eva-Maria 
Mustosen irtisanoutumisen 
ja päätti pyytää tuomioka-
pitulia ryhtymään toimeen 
avoimen viran täyttämi-
seksi. Kirkkoneuvosto pyy-
si tuomiokapitulilta pastori 
Veijo Lohinivalle viranhoi-
tomääräystä lokakuun lop-

puun saakka. Avoimen vi-
ran rekrytointi hoidetaan 
syksyn aikana.  

Kolehtisuunnitelma vah-
vistettiin loppuvuodelle. 

Kirkkoherranviras-
ton kesäaukiolo
Kirkkoherranviraston auki-
oloa päätettiin rajoittaa lo-
makaudella siten, että vi-
rasto on avoinna 27.6-29.7 
välisenä aikana maanantai-
sin kello 9-11 sekä 11.30-14 
ja torstaisin kello 12-15. Kii-
reellisissä asioissa voi olla 
yhteydessä pappeihin. 

Ensi syksyn seurakun-
tavaaleihin liittyvät kuu-
lutukset ja ilmoitukset 
päätettiin julkaista PU-
DASjärveläinen -lehdessä 
ja Iijokiseudussa, sekä eh-
dokaslistojen yhdistelmät 
päätettiin julkaista Pudas-
järveläinen -lehdessä. 

Seurakunnan papistolla 
viranhoitojärjestelyjä

Taivalkosken moottoriker-
ho ry:n Pudasjärven lento-
kentällä 21.5. järjestämässä 
aika-ajotapahtumassa saivat 
kiinnostuneet kokeilla kiih-
dytysajoja. Sää oli harmaa, 
vaan se ei tunnelmaa latis-
tanut.

Useat saivat testata ajope-
linsä suorituskykyä valvo-
tuissa olosuhteissa, suljetul-
la alueella! Edellisenä iltana 
rata oli valmistettu talkoo-
voimin, kuten radan purka-
minenkin tapahtui. Paikalla 
oli Suomen nopeimpia ka-
tuautoja sekä moottoripyö-
riä! Eka varttimaili oli 402 
metrin ajanotolla. Ajajat ei-
vät osallistuneet ilmaiseksi, 
vaan "ajolupa" oli 50 euroa, 
ja sai ajaa niin monta vetoa 
kuin halusi! Varustuksena 
piti olla autoilijoilla: kypä-
rä ja koko vartaloa peittävä 
asustekokonaisuus ja moot-
toripyöräilijöilläkin asian-
mukainen varustus 

Pääsylippu katsojille oli 
viisi euroa. Paikalla sai ostaa 
myös grillimakkaraa sekä 
kahvia yms.

Seuraavat aika-ajot on 
suunniteltu tapahtuvaksi 
11.6. säävarauksella.

Tulokset ja valokuvia 
sekä videoita tapahtumasta 

Kesän kiihdytysajot 
alkoivat lentokentällä

löytyy lisää fb Taivalkosken 
moottorikerho ry sivustolta.

Tästä ne kesäajan 
ajot taas lähtevät käyntiin! 

Tervetuloa myös mukaan 
toimintaan!

Kaisu Heikkinen

Lähdössä on tarkkuus tärkeintä. Lähettäjänä Taivalkosken moottorikerhon Teppo Niskasaari.

Makkara/kahvikopilla kävi kuhina. 

Renkaat savusivat 
lähdössä.

Pudasjärven Sos.dem. Työ-
väenyhdistyksen johtokun-
nan kokouksessa 29.5. pää-
tettiin esittää Oulun SDP 
piirille eduskuntavaalieh-
dokkaaksi sosiaaliohjaaja 
Pohjanvesi Päiviä. Oulun 
SDP piiri vahvistaa edus-
kuntavaaliehdokkaat myö-
hemmin. Päivi Pohjanvesi 
on toiminut pitkään Pudas-
järven Sos.dem. Työväen-
yhdistyksen puheenjohtaja-
na. Pohjanvesi toimii myös 
sairaanhoitopiirin valtuus-

tossa, sekä varajäsenenä 
Pudasjärven kaupungin 
tarkastuslautakunnassa.

Päätettiin myös osallis-
tua Pudasjärven markki-
noille 8. - 9.7. Markkinoilla 
tarjotaan makkaraa, mehua, 
tikkareita sekä jaetaan esit-
teitä.

Muissa asioissa keskus-
teltiin yhdistysten kokous-
tiloista, Pudasjärven kau-
pungin taloustilanteesta, 
tulevasta veroäyriprosen-
tista vuodelle 2023 sekä 

Oulun SDP:n piirille 
ehdotetaan eduskuntavaa-

leihin Pudasjärveltä
 Päivi Pohjanvesi.    

Pudasjärveltä SDP:n Päivi Pohjanvesi tarjolla 
Oulun vaalipiirin kansanedustajaehdokkaaksi  

tyhjillään olevista tiloista.
Paikalla olivat johtokun-

nan puheenjohtaja Päivi 
Pohjanvesi, sihteeri Tuula 
Kuukasjärvi sekä jäsenet Ari 
Pohjanvesi, Håkan Blom-
qvist, Hilkka Blomqvist, Ta-
pio Pohjanvesi, Tiina Hon-
kanen ja Susanna Nivakoski. 
TK

Tarkennus Heikkilän juttuun
Viime lehdessä oli juttu 
Huonekaluliike Heikkilän 
60-vuotisesta toiminnasta. 
Siinä mainittiin, että yri-
tys olisi kolmanneksi van-
hin nykyisin toiminnassa 
oleva yritys Pudasjärvel-

lä. Jutussa oli jäänyt huo-
mioimatta, että Pudasjär-
ven Apteekki on toiminut 
jo vuodesta 1884 eli ikää on 
kertynyt 138 vuotta.

Toimitus 
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Meillä oli mukava hetki ko-
koontua torstaina 9.5. Aitto-
järven entiselle kyläkoululle 
kuuntelemaan kylien tapah-
tumista ja toiveista kehittä-
misen näkökulmasta. Aitto-
järven alue onkin kuuluisa 
niin runsaskalaisista järvis-
tä, kuin kauniista maisemis-
taan. Onpa kyläalue huomi-
oitu jopa valtakunnallisesti 
arvokkaaksi maisema-alu-
eeksi

Kylän alueella ylläpi-
detään talvisin noin vii-
den kilometrin hiihtolatua 
ja joinakin vuosina on ol-
lut kaukalokin jäädytetty-
nä. Kyläläiset nostivat esil-
le yhteisten tilojen käytön 
haasteen, vaikka nykyisin 
on Aittojärven entisellä ky-
läkoululla lupa kokoontua 
tarpeen mukaan. Kyläseu-
ra ylläpitäisi tiloja ja valvoisi 
niiden käyttöä. Pienempiä-
kin tiloja kyläalueelta löytyy, 
erilaisia harrastuksia varten. 
Entisellä kyläkoululla olisi 
lapsilla hyvä harrastaa myös 
sisäliikuntaa liikuntasalissa 
tai pelata vaikka sählyä. 

Kierrätyspistettä 
kaivataan
Kylän alueella nousi toi-
ve saada takaisin kierrätys-
piste, jonne voisi laittaa me-
talleja, laseja yms. eikä niitä 
tarvitsisi kuljettaa Kurenalla 
oleviin pisteisiin. Panuman 
kylällä on jopa sellainen eri-
koisuus, että kaikista talo-
uksista viedään kylän yh-
teiseen jätepisteeseen kaikki 
jätteet ja sellaista toimintaa 
voisi järjestää muillekin ky-
lille. 

Kyläkierroksella mukana 
tällä kertaa oli yhteisövalio-
kunnan jäsenistä Christa van 
der Vegt ja Jouni Vengasaho. 
Järjestöyhdyshenkilö Sinik-
ka Mosorin ja valiokunnan 
jäsenet voivat yhdessä viedä 
asioita eteenpäin kaupungin 
suuntaan. Uusin kyläkier-

Kyläkierroksella Aittojärvellä 

Maisemiltaan yhdellä Pudasjärven kauneimmista kylistä
roksella esille noussut asia 
on entisiltä kyläkouluilta 
lakkauttamisen jälkeen pois 
viedyt lasten leikkipaikkojen 
välineet, kuten keinut ja kii-
peilytelineet. Aittojärven ky-
läläisillä on siis sama haaste 
kuin Hetekylälläkin, eli lap-
sia ja nuoria olisi, mutta heil-
le pitää olla tarjolla harras-
tusmahdollisuuksia.

Sinikka kertoi kylä-
suunnitelmien teosta, jol-
la toivotaan toimenpi-
desuunnitelmia tuleville 
vuosille. Kyläsuunnitelmien 
lisäksi tarvitaan kylien tur-
vallisuussuunnitelma, jossa 
varaudutaan kriisien varalle. 
Näihin suunnitelmiin lähe-
tetään valmiita pohjia Sini-
kan kautta. Sinikka mainitsi 
myös Pudasjärven kaupun-
gin neulekilpailusta, jonne 
toivotaan mitä vain neulo-
malla tehtyä. Nyt on ideoi-
misen ja tekemisen aikaa sii-
hen saakka, että kilpailutyön 
voi palauttaa Pirtin asiakas-
palveluun 15.-31.8. Yleisö 
äänestää sitten syksyllä raa-
din valintojen jälkeen par-
haan neuleen.

Peikkopolulle 
kimppakyydillä
Peikkopolun tapahtumaan 
on jo kuulemma aloitettu 
naavojen yms. tarvikkeiden 
keräämisellä. Siuruan kylä 
tarjoutui järjestämään kimp-
pakyytiä Aittojärven kylä-
läisille. Syyskuun 3. päivänä 
kaikki peikot viedään Kelo-
syötteen Peikkopolulle kai-
kenikäisten omassa tapah-
tumassa. Kaupunki toivoo, 
että Pudasjärven markki-
noille tulisi myös eri kyliltä 
elintarvikkeiden yms. tuot-
teiden myyjiä eri kyläkul-
milta. Markkinoilla voisi 
myydä myös muitakin tuot-
teita. Tärkeintä on tuoda 
oma kylä näkyviin kaupun-
gin teltalla ja kyläläiset voi-
vat itse päättää, että miten se 

tehdään.
Aittojärven lahnaralli on 

vuosittainen tapahtuma, 
joka kokoaa kyläläisiä sekä 
mökkiläisiä ja matkailijoita 
yhteisen tapahtuman ympä-
rille. Tapahtuman ajankohta 
vaihtelee sen mukaan, mil-
loin lahnakalojen kutu al-
kaa. Illan yksi kohokohdista 
olikin se, kun kyläpäällik-
kö Ulla-Maija Hirvasniemi 
lanseerasi Aittojärven lah-
natahnan. Sitä kun laittaa 
vaikka munavoin sijasta kar-
jalanpiirakoiden päälle, niin 
jo on makoisaa. Myös mui-
hin tuotteisiin sitä voi yhdis-
tää ihan oman makumielty-
mysten mukaan esimerkiksi 
tuulihattuihin, ruisnappien 
täytteeksi tms. Osallistujat 
saivat reseptin tulostettuna 
mukaansa.

Ruokamatkailu-
hanketta voi  
hyödyntää
Matkailun yrityskehittä-
jä Jukka Koutaniemi ker-

Lahnaralli on Aittojärven vuotuinen kylätapahtuma touko-kesäkuun vaihteessa. Eino Taavit-
sainen ja Ari Isola kalastavat Aittojärvestä ennen tapahtumaa jopa tuhat lahnaa, reilut 100 
haukea sekä muita kaloja. 

Aittojärven entinen kyläkoulu on kyläläisten kokoontumispaikkana. 

Ulla-Maija Hirvasniemi toivotti kaikki kyläläiset ja kyläkierroksen väen tervetulleeksi kyläiltaan.

toi myös Arctic Food Lab –
ruokamatkailuhankkeesta, 
joka liittyy Oulu2026 kult-
tuuripääkaupungin teemoi-
hin. Jokaiselle ruoka- tai 
elintarviketuotteelle voi ha-
kea AFL-logoa, jolloin sitä 

voi käyttää vaikka kyläyh-
distysten omien tuotteiden 
markkinoinnissa. Lisätieto-
ja saa Pudasjärven kaupun-
gin ja kehitysyhtiön kautta 
tai ottamalla suoraan yhteyt-
tä Oulu2026-toimijoihin. Pu-
dasjärvi on mukana myös 
Kainuun ja Koillismaan Ka-
laleader-toiminnassa, jon-
ka kautta paikkakunnalle on 
mahdollista saada erilaisiin 
kalastusinvestointeihin tu-
kea ja koulutuksia.

KOHOTA-hankkeen 
kuulumisia saatiin Leo Siiran 
kertomana ja siinä on tavoit-
teena nostaa digiosaamisen 
tasoa eri toimijoilla, myös 
kyläyhdistyksillä. Päätavoit-
teena on kertoa kansanomai-
sella tavalla erilaisista di-
gipalveluista ja –välineistä, 
jotta ne tulisivat tutuiksi jo-
kaiselle. Kehitysyhtiöstä on 
mukana myös Auvo Turpei-
nen sekä OSAO:lta Marko 
Lakkala. Hankkeeseen pää-
see hyvin mukaan ottamalla 
yhteyttä edellä mainittuihin 
henkilöihin ja yhdistystoimi-
joiden koulutukset ovat vie-
lä tulossa mm. nettisivujen 
tekoon ja some-markkinoin-
tiin. Nuoria kylän asukkaita 

voi ottaa mukaan nettisivu-
jen tai some-markkinoinnin 
tekoon ja samalla he tulevat 
tutuiksi yhdistystoimintaan 
tai kylien kehittämiseen.

Perinnemaiseman 
ja vesistöjen  
kunnostuksia
Ilta oli mukavan leppoisa, 
keskusteleva ja ajatuksia he-
rättävä. Perinnemaisemien 
ja vesistön kunnostuksista-
kin keskusteltiin. Aittojärvi 
on ollut mukana ProAgri-
an aiemmin toteuttamassa 
Pohjoisen maisemahelmet 
-hankkeessa. Kalle Hellströ-
min ammattitaitoa perinne-
maisemien ohjauksessa kii-
teltiin kovasti. Kallella onkin 
nyt menossa uusi hanke ni-
meltä Maisemahelmet, jossa 
Pudasjärveltä on mukana jo 
ainakin Iinattijärven kylä.  

Kiitokset Aittojärven 
kylälle maistuvista 

tarjoiluista ja tarinoista!

Kyläkierroksen väki, Leo, 
Sinikka ja Jukka
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Pudasjärven Invalidit ry. 
järjesti ensimmäisen oman 
alueen RYPÄS-tapaamisen 
sunnuntaina 22.5.2022 Hil-
turannan leirikeskuksessa. 
Kaunis kevätpäivä ja tulva-
vetinen Pudasjärvi näyttivät 
kauniit puolensa Kajaanista 
ja Kuhmosta saapuville vie-
raille. 

Oulu-Kainuun alueen in-
validiyhdistykset on jaettu 
neljän yhdistyksen ryppäi-
siin, jonka tarkoituksena on 
tutustua toisiimme, koulut-
tautua ja kilpailla eri tehtä-
vissä. Pudasjärvi kuuluu sa-
maan ryppääseen Kajaanin, 
Kuhmon ja Kuusamon kans-
sa. Olemme siis KaKuKuPu! 

Tämä oli meille kaikille 
ihan uusi tapaamismuoto. 
Niin vieraista kuin omasta-
kaan väestä kukaan ei ollut 
aiemmin osallistunut vas-
taavanlaiseen tapahtumaan, 
jonka onnistuminen sisältöi-
neen hieman jännitti järjes-
täjiä. 

Yhdistyksen puheenjoh-
taja Ismo Riepula ja sihteeri 
Terttu Salmi ottivat vieraat 
vastaan, jonka jälkeen pää-
simme aamukahville. Pito-
palvelu ”soppatykki” Alpo 
Illikainen huolehti päivän 
kahvi- ja ruokatarjoiluis-
ta. Yhdistyksemme hallituk-
sen jäsenet Maija-Liisa Piri 
ja Pirjo Stenius avustivat tar-
joilupuolella sekä keittiössä. 
Aune Piri puolestaan huo-
lehti muita tehtäviä puheen-
johtajan ja sihteerin lisäksi.

Koulutusta  
avustustoiminnas-
ta ja ensiavusta 
SPR Pudasjärven osastosta 
Arja Panuma ja Niina Parvi-
ainen luennoivat avustustoi-
minnasta sekä paikallisesti 
että valtakunnallisesti ja jopa 
maailman laajuisesti. Puoli-
toistatuntisen koulutuksen 
päätteeksi kuulijoille oli jär-
jestetty rastitehtäviä, jossa 
testattiin annettujen oppien 
omaksumista. 

Marja Lohvansuu ajoi 
Hilturantaan esittelemään 
Riksapyörää. Menopeli aihe-
utti niin vieraissa kuin pai-
kallisissa kummastusta ja 
epäilyksiä sen toimivuudes-
ta ja siitä, että jaksaa hento 
naisihminen kuljettaa sillä 
kerralla kahta henkilöä. Sii-
näpä päästiin mahdollisuus 
kokemaan ja kaikkien suusta 
toteamaan, että toimiva peli! 

RYPÄS linkittää invalidiyhdistyksiä yhteistoimintaan

Muutaman vuoden ajan 
Riksapyörä ja SPR Pudasjär-
ven osaston ystävätoiminta 
on mahdollistanut ikäihmis-
ten sekä liikuntarajoitteisten 
henkilöiden ulkoilemisen 
ihan uudella, iloisella taval-
la.

- Pyöräilyn riemu paistaa 
ihmisten kasvoilta ja ihan 
uusia asioita saa kuljetetta-
vista henkilöistä esille tämän 
yhteisen taipaleen aikana. 
Jopa puhekyvytön ihminen 
osaa tuoda tuntemuksensa 
esille. Matkan varrella kuu-
lee mielenkiintoisia tarinoi-
ta. Nämä pyöräretket tuo-
vat sekä kuljetettavalle että 
kuljettajalle vaihtelua ja vir-
kistystä arkeen, kertoi riksa-
pyöräpolkija Marja Lohvan-
suu.

Riksapyörätoimintaan 
voi kouluttautua jokai-
nen asiasta ja vapaaehtois-
toiminnasta kiinnostunut. 
Koulutuksessa opastetaan 
ikäihmisen kohtaamista, 
Riksapyörän hallintaa sekä 
liikennesääntöjä. 

Koulutus on osallistujille 
maksuton ja toiminta on va-
kuutettu SPR:n toimesta.

Muistamisia ja 
Pirtin esittelyä
Koulutusluennon jälkeen 
nautittiin lounas. Loppupäi-
vä oli enemmän vapaata oh-
jelmaa, tutustumista, laulua, 
arpajaisia, bingoa, runonlau-
suntaa, tietokilpailua sekä 
muistamisia. 

Yhdistyksen puheenjoh-
taja kiitteli yllätyshuomiona 
SPR:n edustajia sekä päivän 
kokkia Kynttilätalon kyntti-
löillä. 

Taisipa puheenjohtaja 
Ismo Riepula tulla itsekin yl-
lätetyksi, kun Pudasjärven 
Invalidit ry:n hallitus ojen-
si hänelle insinööritutkin-

tosaavutuksesta pronssisen 
hirven sekä orkidean. Yhdis-
tyksen sihteeri pohjusti pie-
nellä puheella tätä tapahtu-
maa, jossa hän totesi lopuksi 
”On vain yksi ihminen, jon-
ka kanssa on kilpailtava – se 
olet Ismo sinä itse”.  

Päätöskahvit juotuam-
me, hyvästelimme Hiltu-
rannan ja siirryttiin esittele-
mään Pudasjärven uusinta 
hirsirakennusta Pirttiä. Tai-

dekamarissa päästiin tutus-
tumaan paikallisen taiteili-
jan maalauksiin. 

Päivä oli kaikkien mieles-
tä onnistunut ja RYPÄSta-
paamisia tullaan jatkamaan 
vuorotellen eri yhdistysten 
järjestäminä. 

Elokuun viimeisen vii-
konvaihteen aikana Inva-

lidiliiton koulutustapahtu-
massa Rokualla Pudasjärven 
Invalidit ry. yhdessä Raahen 
Seudun Invalidit ry:n kans-
sa on vetovastuussa järjes-
telyistä ja ohjelmasta. Tähän 

tapahtumaan sihteeri ottaa 
jo nyt ilmoittautumisia vas-
taan aina sunnuntaihin 17.7. 
saakka. 

Terttu Salmi 

Hilturanta tarjoili kauniin ympäristön ensimmäiselle KaKu-
KuPu RYPÄS-tapaamiselle.

Pudasjärven Invalidit ry:n 
hallitus muisti puheenjoh-
taja-taloudenhoitaja Ismo 
Riepulaa työn ohessa suori-
tettujen insinööriopintojen 
päätökseen saattamisesta 
ennätyksellisessä kolmessa 
ja puolessa vuodessa. 

Kajaanin, Kuhmon ja Pudasjärven invalidiyhdistykset kokoontuivat yhteiskuvaan Hilturannan päärakennuksen eteen.

Yhdistyksen puheenjohtaja Ismo Riepula ojensi kiitoksena Kynttilätalon kynttilät. Kuvassa 
SPR:n Riksapyöräkuljettaja Marja Lohvansuu, luennoitsijat Arja Panuma ja Niina Parviainen 
sekä evästyksestä huolehtinut Alpo Illikainen. 

Arpajaisten pääpalkinnon 
lahjoitti Siuruan Kylä ry. 
Ötökkähotellin voitti Maija-
Liisa Rastas Kajaanista. 

SPR:n Arja Panuma ja Niina Parviainen opastivat läsnäolijoita 
muun muassa hätäensiapuun. 

Riksapyörän kuljettaja Marja Lohvansuu näytti, kuinka kevy-
esti menopeli kulkee.
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Pudasjärven puutarhan kuk-
kahuone Oy vietti 20.-22.5. 
odotettua puutarhapäivää. 
Monille käynti puutarhas-
sa avaa oven kesään. Yritys 
on toiminut vuodesta 1993 
saakka. Ensi vuonna puutar-
ha täyttää upeat 30 vuotta. 
Tänä kesänä yritys työllis-
tää Markus ja Sirpa Urma-
lan lisäksi heidän molemmat 
poikansa, kuusi kausityönte-
kijää ja viisi koululaista. Päi-
vittäinen työ puutarhalla si-
sältää kukkien ja pensaiden 
ja puiden hoitamista, kaste-
lemista, paikkojen järjestä-
mistä ja asiakaspalvelua.

- Tänä vuonna aloitim-
me kasvihuoneiden lämmit-
tämisen viikolla 11. Viikolla 
12 tulivat ensimmäiset pis-
tokkaat ja niitä on tullut ihan 
viikkoon 19 saakka. Keväisin 
istutamme ehkä noin 60.000 
eri lajien pistokasta. Pitkää 
päivää teemme. Esimerkiksi 
pistokkaasta kasvatettu pe-
largonian avaa ensimmäi-
sen kukkansa noin kahden 
kuukauden kuluttua. Sitten-
hän se onkin kohta myytä-
vässä kunnossa. Kukat pitää 
ottaa laatikoista pois, että ne 
saavat kasvutilaa. Meillähän 
nämä työt jakautuvat siten, 

Pudasjärven puutarha avaa kesän

että syyskuussa ruukutam-
me mullat valmiiksi kevättä 
varten. Uutuuksia tulee joka 
kevät ja eri värejä perusku-
kista. Suosikkikukan paik-
kaa tavoittelevat nykyään 
monet muutkin kukat kuin 
orvokki. Ihmiset haluavat 
kokeilla eri lajeja. Pääsään-
töisesti istutamme kaikki ku-
kat itse, mutta taimistotuot-
teet, esimerkiksi omenapuut 
ja muut tulevat meille kol-
melta eri taimistolta, kertoi 
Markus.

Sirpa kertoi puutarhan tä-
män kesän uutuuksista. Ol-
kikukka ja Portulakka ovat 
tulleet takaisin pitkästä ai-
kaa. Molemmat kukat ovat 
paahteisen, kuuman paikan, 
helppoja kasveja. Uusinta 
uutta on kukka nimeltään 
Viisikki, sitä voisi kokeil-
la huonekasvinakin. Patiol-
la sen kauniit kukat keräävät 
perhosia. Uutuus on myös 
limenvärinen heinä, Ruoko-
helpi ja Lankaköynnös. Eri-
koispelargonioista voisin 
mainita Tulpaanipelargoni-
an. Puutarhalehdissä maini-
taan usein Mårbacka-pelar-
gonia Dronning Inrig, joka 
on vanhanajan kukka. Sitten 
löytyy englannin pelargoni-

Gerbera eli sädelatva poistaa tehokkaasti kemiallisia kaasu-
ja huoneilmasta. Se sopii kasvatettavaksi sisätiloihin tai te-
rassille. 

Voisiko työpaikka olla viihtyisämpi Markukselle, Iidalle ja Sirpalle?

Mariya Simbirkinalle, Iida Väisäselle ja Kaisa Nissille työskentely puutarhalla on mielenkiin-
toisen vaihtelevaa, istukkaiden istuttamisesta asiakaspalveluun. 

oita ja tuoksu pelargonioita, 
jotka karkoittavat sääskiä. 
Daaliasta, miljoonakelloista 
ja neilikoista on tullut monia 
uutuusvärejä. 

Iida Väisänen aloitti työt 
puutarhalla huhtikuussa. 
Hän työskentelee puutarhal-
la ensimmäistä kertaa. 

Kazastanilainen Mariya 
Simbirkina on asunut kuusi 
vuotta Pudasjärvellä ja kuu-
luu puutarhan vakiokalus-
toon. Hänellä on pitkänajan 
kokemus kukista. Kaisa Nis-
sille tämä kesä on kolmas 
puutarhalla. Hän opiskelee 
Oulun yliopistossa kasva-
tustieteitä. Hän viihtyy puu-
tarhalla, koska saa osallistua 
monenlaisiin työtehtäviin.

Ape Nieminen

Mertsi Stenius ja Matti Vuor-
ma aikoivat laskea uistelu-
veneensä Havulan rannas-
ta vesille. Tarkoituksena oli 
käydä testaamassa venettä 
ja uisteluvälineitä ennen ke-
sän parhaimpia uistelukisoja. 
He tekivät pientä huoltoa tal-
ven seisseelle Johsonille. Pe-
rämoottori oli yli 20 vuotta 
vanha. Miehet sanoivat, että 
uudemmat 30-hevosvoima-
siset maksavat maltaita.  Uis-
telukilpailuissa ovat mukana 
Mertsin ja Matin lisäksi Jukka 
Seliön tai Antti Kokko. Mie-
het ovat käyneet vetämässä 
uistinta Pudasjärvellä, Tai-
valkoskella ja Uljualla järjes-
tettävissä kalastuskilpailuis-
sa. Satunnaisesti

Ranualla, Rovaniemel-
lä ja Posiolla. Tiimi osallis-
tuu kesässä noin viiteen ve-
touistelukilpailuun. Joskus 

Järvelle tekee mieli

Matti ja Mertsi pohtimassa, mitä pikkuvialle olisi tehtävä. 
Havulan rannasta on helppo laskea vene vesille, ainakin tul-
va-aikana.

moottoriongelmien vuoksi 
kisa on mennyt pilalle. Pu-
dasjärven kisan he ovat ker-
ran voittaneet. Joskus kisas-
sa on saattanut tulla kalaa 40 
kilon edestä. Miehet kalasta-
vat omatekemillä vaapuilla. 
Uljulla he ovat menestyneet 
nousujohteisesti. Ensimmäi-
senä vuotena heidän sijoi-
tuksensa oli 27., seuraavana 
vuonna 11:sta ja viime kesä-

nä seitsemäs. Uljualla kisaan 
osallistuu noin 50 venekun-
taa, jotka tavoittelevat 2500 
euron pääpalkintoa. 

- Kalan saanti se kiinnos-
taa, jos saisi sen ison. Sitähän 
sitä kannattaa pyytää. Muka-
va on vesillä olla, vaikka ka-
laa ei tulisikaan, tuumasivat 
miehet.

Ape Nieminen
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Kurenalan keskustan Pikku-
Paavalin päiväkodin leikki-
piha täyttyi 24.4. juhlivista 
lapsista ja heidän vanhem-
mistaan. Varhaiskasvatuk-
sen aluejohtaja Merja Kemp-
painen kertoi, että heillä on 
joka kevät ollut tällainen 
juhla. Nyt tietenkin on jää-
nyt pari vuotta väliin. Po-
rukkaa näyttää tulevan koko 
ajan lisää. Henkilökunta ja 
minä olemme paikalla, jos 
vanhemmilla on jotain ky-
syttävää. Äänistä päätellen 
lapset ovat innoissaan täs-
tä juhlasta. Vanhemmilla on 
nyt hyvä tilaisuus käydä tu-
tustumassa tiloihin. Päivä-
puolen ja Pikku-Piitun las-
ten kevätjuhlat ovat kohta 
seuraavana.

Päiväkodin vuoropuo-
len lapset viettivät kevät-
juhlaa lämpimässä säässä. 
Leikkipihalla kuului iloista 
lasten ääntä ja menoa. Erilai-
set leikkivälineet olivat ah-
kerassa käytössä ennen tam-
buriinin ääntä, joka kutsui 
kaikki kuuntelemaan, mitä 
juhlan juontaja halusi sa-
noa. Vanhemmille oli tarjol-
la kahvia ja pullaa. Lapset 
saivat hakea ”jäätelökioskis-
ta” kesäisen herkun. Van-
hemmilla oli mahdollisuus 
tutustua opiskelijoiden te-
kemään virtuaaliseen QR-ra-
taan ja katsella lapsensa Kas-
vukansio-vihkoa, joka sisälsi 
paljon kuvia kauden toimin-
noista. Kevätjuhlan puheen 
piti varhaiskasvatuksen las-
tenhoitaja Leena Toppinen.

Pikku-Paavali juhlatunnelmissa

Kevätjuhlan  
ohjelmaa
- Hyvää iltaa kaikille ja terve-
tuloa vuoropuolen yhteiseen 
kevätjuhlaan. On hienoa, että 
voidaan vihdoin kokoon-
tua yhdessä. Nautitaan sii-
tä nyt, kun se on mahdollis-
ta. Ilmakin suosii meitä! Yksi 
päiväkotivuosi on takana-
päin. Vuodessa on tapahtu-
nut kasvua paljon. On opittu 
uusia asioita ja taitoja. Täs-
tä on hyvä jatkaa. Tulevat es-
karilaiset aloittavat ensi syk-
synä omaa koulupolkuaan 
esikoulussa. Heille haluam-
me toivottaa onnea ja hyvää 
matkaa alkavalle koulutielle. 
Haluamme kiittää kulunees-
ta kaudesta ja toivottaa kai-
kille oikein hyvää kesää.

Lapset olivat etukäteen 
harjoitelleet ohjelmaa ja as-
karrelleet kauniita kukka-
sia ulkoseinälle. Mesitassut 

(pienemmät lapset) lauloi-
vat auto-laulun istuen autois-
sa, jotka oli valmistettu pah-
vilaatikoista. ”Kesälaulun 
kuulin sointuvan. Lainei-
den kuulin liplaptavan. Lin-
tujen kuulin laulavan. Tuu-
len mä kuulin suhisevan.” 
Tämän laululeikin esittivät 
Harmaahukkien vähän isom-
mat lapset soittaen samal-
la rytmisoittimia. Molempi-
en ryhmien esitykset sujuivat 
moitteettomasti. Kyllä laulu-
näänestä kuuli, että harjoitel-
tu oli ahkerasti. Punaturkit 
esittivät hienosti  kaksi lau-
lua ”Mä kuljen metsätiellä” ja 
”Kehäkukkanen”.

Iisa-tytön ja  
Annika-harjottelijan 
kommentit
Mirjami Luokkanen oli tullut 
kevätjuhlaan katsomaan Iisa-
tyttärensä esitystä. Iisa kertoi, 

että hän tykkää olla päiväko-
dissa. Hänellä on kaverina 
Anni. Iisa lauloi juhlassa tois-
ten Harmaahukkien  kans-
sa. Iisa tykkää päiväkodissa 
piirtää ja askarrella. Äiti ker-
toi, että Harmaahukat teke-
vät joka  toinen viikko Met-
sämörriretken lähimetsään. 
Iisasta ne ovat mukavia ret-
kiä. Kesällä Iisa lupasi käydä 
uimassa. 

Annika Paavola opiske-
lee Oulun yliopistossa var-
haiskasvatusta. Annika sai 
toukokuulle sijaisuuden Pik-
ku-Paavalin päiväkodilta. 
Hänen mielenkiintonsa var-
haiskasvatukseen on lähte-
nyt ilosta toimia lasten kans-
sa. Hän mietti aikoinaan, että 
mitähän sitä isona alkaisi te-
kemään? Eskari ja sitä  nuo-
rempien parissa opettaminen 

on kiinnostanut häntä aina. 
Hän kokee opiskelun ja nyt 
sijaisuuden vahvistavan hä-
nen valintaansa. Annika ko-
kee sijaisuuden saamisen ai-
van älyttömän mahtavana 
tilaisuutena päästä kokeile-
maan omia siipiään opetta-
jana.

Ape Nieminen

Kirkas auringonsäde halusi näköjään tulla mukaan ryhmäkuvaa.

Lapset eläytyivät lauluesitykseen koko olemuksellaan.

Pintamon kyläseurantalol-
la viihdyttiin lauantaina 
28.5. perinteisen tanssimu-
siikin sijaan Retrodiscoilun 
merkeissä.  Paikalle saa-
puneen yleisömäärän osal-
ta tapahtumaa voisi kutsua 
jo pienoisfestariksi. Ysä-
ri musiikin lisäksi illassa oli 
tarjolla auringon paistetta, 
karaokea, ja hyvää juotavaa 
kuin myös syötävää pikku 
nälkään. Syötteeltä paikalle 
saapunut iso polttariporuk-
ka, joista suurin osa oli Ete-
lä-Suomesta, oli iloisesti yl-
lättynyt ja ihmeissään, että 

täältä, näin korvesta, löytyy 
näin hieno bilepaikka.

Idean alullepanijat Kir-
si Keskitalo ja Kirsi Kontas 
kertoivat jutelleensa ensin 
keskenään ja sitten toisten 
järjestäjien kanssa, että ko-
keiltaisiinko järjestää perin-
teisen tanssimusiikin lisäk-
si myös popahtavampi ysäri 
disco ilta. 

– Toiset suostui heti ja sii-
tä se lähti. Koronan takia osa 
Dj yrittäjistä on joutunut lo-
pettamaan toimintansa, ja 
ne loput mitä olivat jäljellä, 
olivat erittäin varattuja. On-

Retrodisco sai väen liikkeelle Pintamolla

Kirsit Keskitalo ja Kontas pitivät -90 discomusiikista ja se on 
ollut tämän illan teemana. Toki muutakin musiikkia oli kuul-
tavissa.

Dj Janne Tiirola.

nistuimme kuitenkin löytä-
mään monen mutkan kaut-
ta Dj Tiirolan, joka vetikin 
illan komeasti läpi, josta kii-
tos hänelle. Jatkosta sen ver-
ran että mahdollisesti tapah-
tuma järjestetään uudestaan, 
mikäli onnistumme löytä-
mään vapaan Dj:n levyjä 
soittelemaan, Kirsit tuumai-
levat.

Pintamolla touhutaan 
muutoinkin. Kyläseuranta-
lon viereen rakennettu ca-
ravan alue on saanut hy-
vän vastaanoton. Varauksia 
alueelle on tullut ulkopaik-
kakuntalaisiltakin pitkäl-
le syksyyn asti, joten sen ra-
kentaminen ei ole mennyt 

hukkaan. 
– On me täällä osattu jo-

tain tehdä oikeinkin kun 
saadaan porukkaa liikkeelle 
ja tulemaan illan viettoihin. 
Caravan alueesta on sana 
levinnyt ja asiakkaita ja va-
rauksia on tullut. Tästä on 
hyvä jatkaa ja kehitellä toi-
mintaamme yhä edelleen, 
toteaa Paavo Holappa.

 Pintamon Kyläseura kiit-
tää kaikkia paikalle saapu-
neita juhlijoita, dj Janne Tii-
roa sekä dj Jesse Huitsia sekä 
sitoutunutta talkooväkeä 
hienosta illasta Pintamolla. 
Jatkoa on luvassa vastaavan-
laiselle tapahtumalle. R.E
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Naisten veistostapahtuma 
Siuruan kylätalolla Ikosen-
niemellä, entisellä Ahosen 
Yrjön kaupalla onnistui yli 
odotusten. Oppilaita oli juu-
ri sopivasti eli kuusi nais-
ta eri puolilta Suomea. Sofia 
Väisänen Kajaanista, Enni-
Maija Ahovaara Porista ja 
Susanne Kumpulainen Iisal-
mesta sekä pudasjärveläiset 
Sirkku Fali, Helena Koivu-
kangas sekä Sinikka Moso-
rin jaksoivat sahata helteestä 
huolimatta ja pientä tihkusa-
detta pelkäämättä. 

Opettaja Kari Tykkyläi-
nenkin innostui näyttämään 
mallia veistämällä Siuru-
an oman vaivaisukon, jonka 

Naisten veistostapahtumassa osallistujia eri puolilta maata

Metson tekoa.

Itkevä Siuruan vaivaisukko.

Kaksi Sohvia ja Tykkyläinen.

huomattiin kyynelehtivän 
pihkaa sunnuntaina. Veistä-
jät kehuivat tietenkin opet-
tajaa ja hehkuivat tyytyväi-
syydestä saatuaan jotain 

työntäyteistä aikaan. Puu-
veisto moottorisahalla ei ole 
suinkaan mitään näpertelyä, 
se vaatii hiukan voimaakin 
pidellä tärisevää moottorisa-

haa hyppysissään. Yhteinen 
tahto on kuitenkin Siuruan 
kylä ry:llä, että veistotapah-
tumasta tehdään jatkumo ja 
markkinoidaan tapahtumaa 

seuraavillekin vuosille, jos 
vain opettajan kunto kestää. 
Seuraavana harrastetaankin 
nuorten kanssa peikon tekoa 
kierrätysmateriaaleista 11.6. 

Ala-Siurualla Rompepäivil-
lä. KT

Pudasjärven Urheilijat järjes-
ti maanantaina 23.5. Suoja-
linnan urheilukentällä kun-
niakierrostapahtuman 40. 
kerran. Kunniakierros on 
tunnin kestävä Suomen Ur-
heiluliiton ja sen jäsenseuro-
jen yhteinen valtakunnalli-
nen varainkeruukampanja, 
jonka urheiluseurat organi-
soivat paikallisesti. Kunnia-
kierrosperinne on jatkunut 
Suomessa jo yli 40 vuotta ja 
seurat ovat keränneet varo-
ja toimintaansa yli 35 mil-
joonaa euroa. Kampanjan 
tuotto käytetään yleisurhei-
lutyöhön seuroissa, piireissä 
ja SUL:ssa. Kunniakierroksen 
ideana on haastaa seuraväki 
keräämään tukijoita yrityksil-
tä ja yksityishenkilöiltä. 

Suojalinnalla kunniakier-
rostapahtumaa vauhditti 
mm. Pudasjärven Urheilijoi-
den uusin juoksijajäsen Mati-
as Tiiro. Hän on lähtöisin Iistä, 
asuen nykyisin opiskelupaik-

Kunniakierros jo 40. kerran – muistoja myös 50 vuoden takaa

kakunnallaan Rovaniemellä. 
Tämän kesän tavoitteena hä-
nellä on päästä Kalevan ki-
sojen 800 metrillä loppukil-
pailuun, kuten tapahtui pari 
vuotta sitten. Tiiro hölkkäili 
34 kierrosta. Rivakkaa vauh-
tia pisteli myös 31 kierros-
ta juossut Antti Pohjanvesi. 
Mari Laakkonen kertoi otta-

neensa tapahtuman 27 kier-
roksellaan kevyenä palaut-
tavana juoksuna lauantaisen 
Tervamaratonin 10 kilomet-
rin kisan jälkeen. Hänelle pu-
heseuraa piti saman verran 
juossut Kari Jylhänlehto, joka 
suuntaa 27.6. alkaviin Vete-
raanien MM-kisoihin Tam-
pereelle yhdessä usean muun 

pudasjärvisen veteraaniur-
heilijan kanssa. 

Pudasjärveläislähtöinen 
Reino Haarahiltunen kertoi 
nähneensä tapahtuman il-
moituksen lehdestä. Hän tuli 
Suojalinnan urheilukentälle 
toisen kerran 50 vuoteen, jol-
loin 17-vuotiaana juoksi 800 
metriä alle kahdessa minuu-

tissa. Hän kertoi Pudasjärvel-
lä tuona aikana olleen vilkas-
ta urheilu- ja seuratoimintaa, 
joka on antanut Haarahiltu-
sellekin hyvän pohjan kun-
non hoitamiseen koko elä-
män ajaksi. Tällä hetkellä 
Reino kertoi asuvansa Oulus-
sa, mutta asuvansa yhdessä 
vaimonsa Pirjon kanssa ke-

säajat Livojoen varressa Kyn-
käällä. 

Kunniakierrostapahtu-
man jälkeen Yu-jaoston pu-
heenjohtaja Heino Ruuska-
nen kutsui osallistujat vielä 
Nesteelle täytekakkukahveil-
le, jossa kertoi viimeaikai-
sia urheiluseuran kuulumi-
sia. HT

Reino Haarahiltunen kertoi Matias Tiirolle Suojalinnan urhei-
lukentältä sykähdyttäviä muistoja 50 vuoden takaa. 40. juhlavuoden Kunniakierroksella oli mitä parhain kesäinen ilma.

Ihmisenä olemisen kova 
ydin muodostuu ajatukses-
ta; minkä eteen on valmis 
uhraamaan kaiken. Osa 
harrastaa toimitusjohtajan 
hommia, osa harrastaa jää-
kiekkoa, osa yhteiskunta-
vaikuttamista. Oleellinen 
lähtökohta kaikkein tär-
keimmälle on se, että olet-
ko valmis uhraamaan elä-
mäsi sen eteen. Toimarin 

hommat, ei. Yhteiskunta-
vaikuttaminen, ei. Lapset 
ja elämänkumppani, kyl-
lä. Pistäkää ihmiset asiat oi-
keisiin suhteisiin, miettikää 
minkä puolesta olette val-
miita uhrautumaan. 

Antti 
Tihinen

Asiat oikeisiin 
suhteisiin

Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta.
Seison lammen rannassa.
Katselen kaunista luontoa.
Kurjet ja joutsenet laulavat alkavan kesän merkiksi.
Koivut vihertävät.
Luoto herää hiljalleen kesään.

Anna-Riikka Huhta

Kuntorastit suunnistettiin 
helatorstaina 26.5. Suojalin-
nan maastossa. Ratamestari-
na toimi Esa Hietala. 

Tulokset:
A-rata 1.Julia Nifakina 16,30, 
2. Hannu Hiltula 17,24, 3. 
Stpan Soukhov 19,12, 4. 
Emma Toura&Mari Laak-
konen 20,54, 5. Riina Lauhi-
kari 21,56, 6. Maire Kosamo 
22,59, 98. 7. Mette Moilanen 

25,34, 8. Kari Hiltula 26,59, 9. 
Ari Kokko 28,03, 10. Anna-
Liisa Seppänen 42,14.  B-ra-
ta 1.Maire Kosamo 17,01, 2. 
Taisto Luukkonen 19,59, 3. 
Jenni Urponen 21,21, 4. An-
nika Mattinen 21,51. Pauli ja 
Tapani Alahäivälä kiersivät 
radan ilman ajanottoa. C-ra-
ta 1.Pauli Alahäivälä 9,04, 
2. Liisa Moilanen 16,20, 3. 
Elvi Lauhikari 16,44, 4. Kat-
ja Soukhov 24,44.

Kuntorastit Suojalinnalla

Luonto herää kesään
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Urpo Iinatti asuu vaimonsa, 
Elvin kanssa Kuren kyläl-
lä, Iijoen varrella. Urpo on 
entinen metsuri, poromies, 
kauppias ja kaupunginval-
tuutettu. 15 vuotta hän ehti 
olla Metsähallituksen met-
surina, kunnes lonkkavi-
ka ja muut vaivat estivät 
työn tekemisen. Lääkäri sa-
noi: ”Kyllä sinä joudut nyt 
vähän erilaisiin hommiin.” 
Urpo kävi kauppakoulun ja 
toimi Kuressa kuusi vuot-
ta kauppiaana. Poromiehen 
työt tulivat tutuiksi 24 vuo-
den aikana, kunnes Urpo 
luopui niistä ja möi elon El-
vin veljelle. Urpon rakenta-
ma omakotitalo valmistui 
1980. Honkasen tilasta loh-
kaistu tontti ja asuinpaikka 
nimettiin Kukkulaksi. Talo 
on pienen rinteen päällä ja 
Iijoen rantaan on matkaa 
noin 40 metriä. 

Valtavat  
jääröykkiöt
Urpo kertoi, että 1985 oli 
joessa julma jääpato. Jäät 
nousivat Pylkön pellolle ja 
jokisaaresta lähti haavikko. 
Urpon mukaan jäätä oli ka-
saantunut kahdeksan met-
rin röykkiöksi.  Jäämassat 
olivat vain puolen metrin 
päässä heidän talon portais-
ta. 

- Vesipiirin mies sanoi, 
että ne jäälohkareet, jotka 
tulivat portaikkomme eteen 
olivat usean tuhannen kilon 
painoisia.  Veneet olivat aje-
lehtineet maantien toiselle 
puolelle. Pylkön niemellä 
oli 10 metriä paksusti jäätä. 
Jäätä oli joka paikassa! Mei-
dän kellari oli täynnä jäähi-
lettä, että ei sinne edes kou-
ra sopinut! Rannan koivu 
on ihan kallellaan vieläkin, 
en ole raaskinnut sitä kaa-
taa. Iijokeen aiottiin raken-
taa pato, tuohon kilometrin 
päähän. Onneksi järki voit-
ti ja nyt on hyvä olla. Kos-
kien suojelussa kyläläisiä 
auttoi eniten Pudasjärven 
luonnonsuojeluyhdistys ja 
erityisesti Pirkko-Liisa Luh-
ta. Kiitos siitä. Tässä sitä on 
koitettu leipää syödä. Joes-
sa on harria niin paljon, että 

Kaipaan metsäkämpän elämää
seinät ovat ihan märkänä. 
Tykkään narrata niitä vir-
velillä, tarinoi Urpo.

- Kötö Jaska eli Jaakko 
Honkanen oli meillä työn-
johtajana, kun 1974 lähdin 
raivuusavotalle. Nikun-
vaaran syvänmailta aloitin. 
Talvella 1975 siirryimme 
Siuruanjoen varteen, siellä 
asuimme asuntovainuissa, 
se oli minun ensimmäinen 
kämppä. Sieltä Roiskon-, 
Pahkavaaran- ja 

Tikanpalopään kämpille. 
Näitä ennen olin ollut Pär-
jän kämpällä. Minä olen ko-
lunnut nämä kämpät melko 
tarkoin ja minä kaipaan sitä 
kämppäelämää. Kötö Jas-
ka oli päiväläinen eli pääl-
tä katsoja. 

Hän oli mahtava mies ja 
maailman paras työnjoh-
taja. Tauolta lähtiessäm-
me hän usein sanoi: ”Otet-
taisko me miehet pienet 
pökärahat?” Vesurilla to-
siaan aloiteltiin, silloin ei 
ollut raivaussahoja. Meitä 
oli iso kolonna, seitsemän 
miestä rinnakkain mentiin 
ja vesurilla rapsittiin Met-
sähallituksen maita. Moot-
torisahalla sahasin jonkun 
aikaan. Ensimmäisen rai-
vaussahan ostin 1980. Kun 
kotona aika ei oikein ku-
lunut, niin lähdin metsä-
kämpille. Työaikana kiersin 
Pärjät, Puhokset ja Pahka-
vaarat. 

Metsäkämpillä 
tarinoitiin
- Kaikkein parasta kämp-
päelämässä oli se, kun eväs 
oli aina valmiina ja oli kave-
reita. Kämpillä oli emännät. 
Me maksoimme ruuasta vii-
koittain. Kun omakotitalo 
valmistui 1980, niin oli mi-
nun vaikea sopeutua siihen, 
että ei ollut kavereita ym-
pärillä. Mutta tulihan niitä 
kavereita sitten, kun saim-
me vaimon kanssa lapsia. 
Oli minulla kavereita ikävä. 
Kämpillä heitä oli Kouvalta 
ja vaikka mistä. Juttua riitti 
ja tarinaa iskettiin. Tulimme 
metsästä joskus neljän ai-
kaan ja söimme hyvin. Ruo-
kailun jälkeen oli kämpässä 

Urposta on mukavaa, kun pojanpojat käyvät kylässä. Haastattelupäivänä Leo piipahti papan ja mummin luona.

- Täällä sitä on koitettu leipää ja harria syödä, totesi Urpo.

Tänä keväänä Iijoki virtasi rauhallisena Kuren kylän ohi. Ty-
vestä vaurioitunut koivu on muistona vuoden 1985 jääröyk-
kiöistä.

jonkun aikaa ihan hiljaista. 
Illan tullen alkoi juttu len-
tämään, kun hiilihydraatit 
oli häipynyt. Pahkavaaras-
sa meitä oli toistakymmen-
tä miestä. Enempikin olisi 
kämppään sopinut, mutta 
silloin ei miehiä ollut sen 
enempää. Minä olen aina ol-
lut semmoinen, että en tyk-
kää olla liian lähellä mui-
ta. Minä ruukasin nukkua 
aina ovensuussa. Yksi jo 
poismennyt metsurikave-
ri kysyi kerran: ”Eikö siinä 
ovensuussa vedä?” Vasta-
sin: ”Vetää, mutta tulipalon 

sattuessa se vetää minut 
ulos.” Oli siellä mukavia 
tapauksia. Yhtenä talvena 
Pahkavaarassa oli erittäin 
kovat pakkaset, -32 näyt-
ti mittari pari päivää. Vir-
ta Eetulla oli Datsun 120Y, 
Kouvan  miehellä oli Saab 
99, Nissania ja muuta. Virta 
Eetu pisti sillipurkkiin tent-
tua ja pani sen öljypohjan 
alle palamaan. Ainut auto, 
joka lähti silloin käyntiin 
oli se Datsun 120Y! Olimme 
Riihiahon kämpällä, Iinatti-
järven takana. Työnjohtajal-
la oli 1500 Mosse Elite. Kun 

hän ei päässyt Mossellaan 
työmaalle, niin hän laittoi 
peräkontin täyteen tuorei-
ta pöllejä ja huuvatti mäki-
rinteen mustaksi. Matkalla 
mäenrinteen päälle kuului 
auton perästä naksahdus ja 
perä alkoi rutisemaan. Me 
laskimme pöllit tiliä varten 
ja veimme lukulaput työn-
johtajalle. Työnjohtaja oli 
harmissaan, kun Mossen 
perä oli hajonnut.

Urpo on mielellään rant-
teella, kun pojan pojat kus-
kaavat mönkijällä poltto-
puita liiteriin. Pojat auttavat 

pappaa tietotekniikan asi-
oissa ja ovat muutenkin ka-
vereina. Pihapiirin puihin 
Urpo on laittanut toista-
kymmentä linnunpönttöä 
ja telkät ovat löytäneet ran-
nan pöntöt. Urpolla on ko-
tona hyvä olla, kun on so-
pivasti tekemistä ja rakkaat 
ihmiset ovat lähellä. Maa-
liskuussa Urpo täytti 64 
vuotta, joten hyviä ja onnel-
lisia eläkevuosia on edessä-
päin. 

Ape Nieminen

Keskustan kansanedusta-
ja Pekka Aittakumpu ky-
syy kirjallisessa kysymyk-
sessään, mitä Suomi tekee, 
jotta Euroopan parlamentin 
ympäristövaliokunnan lin-
jaus ei vaaranna energian 
saatavuutta ja metsäenergi-
an käyttöä Suomessa.

–Puupolttoaineilla on 
tuotettu viime vuosina Suo-
messa yli neljännes maam-
me energian kokonaisku-
lutuksesta, Aittakumpu 

sanoo.
Tämän teollisuuden si-

vuvirroista ja metsänhoi-
totöistä saatavan uusiutu-
van biomassan käyttäminen 
pitää turvata jatkossakin. 
Suomi ei saa hyväksyä Eu-
roopan parlamentin ympä-
ristövaliokunnan linjausta, 
joka vaarantaisi metsäener-
gian käytön ja lisäisi fossii-
listen polttoaineiden kulu-
tusta.

Valiokunnan esityksen 

perusteella metsäenergian 
luokittelu uusiutuvan ener-
gian lähteeksi saattaisi tiu-
kentua huomattavasti tai 
jopa estyä joiltain osin ko-
konaan.

Metsät ja puu ovat uusiu-
tuva luonnonvara. Suomes-
sa sillä korvataan fossiilista 
EU:n ulkopuolelta tulevaa 
energiaa.  Omavaraisuuden 
vahvistaminen ja kotimai-
sen energian saatavuuden ja 
lähienergian lisääminen on 

yhä tärkeämpää. 
Hallitusohjelmassa tode-

taan, että Suomen metsät ja 
niiden kestävä käyttö ovat 
tärkeä osa ilmastonmuutok-
sen vastaista työtä, eivät on-
gelmien lähde.

-Suomessa metsät ovat 
vuosikymmenten ajan kas-
vaneet enemmän kuin nii-
tä on hakattu. Suomalaista 
metsäosaamista pitää vie-
dä muualle – eikä muualta 
pidä tuoda haitallisia oppe-

ja maahamme, Aittakumpu 
sanoo.

Nyt on Suomen hal-
lituksella ja europarla-
mentaarikoilla jälleen tär-
keä vaikuttamisen paikka. 
Luonnonvarojemme kestä-
vä käyttö tulee taata. Suo-
malaisten luottamus Eu-
roopan unioniin horjuu 
toistuvien epärealististen 
vaatimusten takia.

PUDASjärveläinen -lehti

Aittakumpu patistelee puolustamaan suomalaista metsäenergiaa

Pekka Aittakumpu.
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Viime kesänä ukkospilven 
synnyttämä, alaspäin suun-
tautuva, voimakas suihku-
virtaus kaatoi Petäjäkan-
kaalla olevan pihapiirin 
ikikuusia, mutta myös usei-
ta järeitä haapoja. Jo muuta-
mia vuosia serkukset Arttu 
Tokoi ja Ilari Ukkola olivat 
kypsytelleet ajatusta omin 
käsin työstetystä haapiosta, 
limisaumaisen puuveneen 
esiäidistä. Ja nyt luontoäi-
ti tarjosi siihen mahdolli-
suuden. Myrskyn kaatamis-
ta haavoista valittiin suorin 
työstettäväksi. Työ aloitet-
tiin katkaisemalla haapio 
noin viiden metrin pitui-
seksi. Sitä seurasi parkin 
poisto sekä keulan ja perän 
muotoilu veneen mallisek-
si veistokirveellä. Sitten al-
koi suurta huolellisuutta 
vaativa rungon kovertami-
nen. Tähän työhön käytet-
tiin telsoa eli kourukirvestä 

Perinteinen haapio valmistuu Pudasjärvellä

ja veistokirvestä. On erittäin 
tärkeää, että rungon seinä-
mät koverretaan saman vah-
vuisiksi, noin kahden sent-
timetrin paksuiseksi, jotta 
levittäminen onnistuu il-
man halkeamisia. Haapion 
teko keskeytyi talveksi, mut-
ta keväällä koverrettu runko 
upotettiin Iijokeen viikoksi. 
Ja lopulta koitti päivä, jolloin 
runko nostettiin sitä varten 
tehdylle pukille. Alle viri-
tettiin rungon pituinen nuo-
tio ja alettiin lämmön, veden 
ja puutappien avulla levit-
tää runkoa lopulliseen muo-
toon. Kuvassa runko on jo 
auennut kämmenen levey-
destä noin viisikymmentä 
senttiseksi. Yhden päivän ai-
kana runko saatiinkin levi-
tettyä haluttuun leveyteen, 
keskeltä kuusikymmentä-
viisi senttimetriä leveäksi. 
Mutta työ ei ole vielä val-
mis. Seuraavana on rungon 

Arttu Tokoi ja Ilari Ukkola tarkastelevat työnsä jälkiä. On tär-
keää, että rungon seinämät koverretaan saman vahvuisiksi, 
jotta levittäminen onnistuu ilman halkeamisia.

Haapion tekoon tarvittavia työvälineitä. 

Rungon kovertamistyöhön käytettiin telsoa eli kourukirves-
tä ja veistokirvestä.

tervaus, hautatervalla totta-
kai, kaarien etsiminen, muo-
toilu ja asennus paikalleen. 
Myös laitaa korotetaan yh-
dellä haapalaudalla. Ja tie-
tysti mela, hankaimet ja airot 
tarvitaan. Keulakoristekin 
on mietinnässä. Seuraamme 
haapion valmistumista tule-
vissa jutuissa.

Haapiota voidaan tosi-
aan sanoa veneen esiäidiksi. 
Se nimittäin tehdään naaras-

haavasta. Vähitellen lautoja 
lisättiin haapion reunoille ja 
itse runko pieneni pienemis-
tään häviten lopulta koko-
naan, jolloin limisaumainen 
puuvene syntyi. Haapio oli 
kevyt kulkuväline, joka kesti 
hyvin säilytettynä isältä po-
jalle. Sen merkitystä kuvaa, 
että 1500-luvulla Iin, Kemin 
ja Limingan talonpoikien 
järvikalastusta verotettiin 
käytettävissä olevien haapi-

oiden lukumäärään perus-
tuen. Koillismaalle suunta-
si venekuntia muun muassa 
Iistä ja Haukiputaalta. Haa-
pioperinne on säilynyt esi-
merkiksi Soomalla Viros-
sa. Suomessa haapion teko 
hallittiin 1900-luvun alku-
puolella enää Satakunnassa, 
minkä jälkeen taito unohtui. 
Sittemmin haapioita on alet-
tu rakentaa uudelleen aina-
kin Halsualla. Tanskalainen 

maajussi kävi Halsuan mes-
tareilta oppia ottamassa ja 
sai myös haapion mukaan-
sa Tanskaan. Toivottavasti 
tämä perinteinen vesikulku-
neuvo palaa nyt myös Iijoen 
maisemaan.

Leo Siira ja 
Arttu Tokoi. 

Kuvat Ilari Ukkola ja 
Leo Siira 

Kuusamon Osuusmeijeri 
piti 19.5. varsinaisen osuus-
kuntakokouksen Kuusamo 
Opiston tiloissa. Ennen ko-
kouksen alkua meijeri huo-
mioi niitä tuottajiaan, jotka 
ovat tuottaneet yhtäjaksoi-
sesti parasta, eli E-luokan 
maitoa, yli 30 vuoden ajan. 

Kuusamon Osuusmeijeri muisti 
E-luokan maitoa tuottaneita tiloja

Huomionosoituksen sai 
11 tilaa, joista ensimmäi-
nen saavutti merkkipaalun 
vuonna 2019. 

Pudasjärveläisistä tilois-
ta huomionosoituksen sai-
vat Juho ja Armi Kellolam-
pi ja Esa Manninen, jonka 
tila sijaitsee Kouvalla. 

Kellolampien Kellolam-

pi tila sijaitsee Yli-Kuressa. 
Lypsäviä on 29 sekä pien-
karjaa. Juho on ollut tilal-
la vuodesta 1975 ja Armin 
kanssa vuodesta 1986. Kel-
lolammet kertoivat, että ti-
lan pito täytyy lopettaa tä-
hän vuoteen. 

-Kaikki on mennyt niin 
kalliiksi, että tilan tuotot 

eivät riitä menoihin. Työ 
on lisäksi sitovaa. Jos ei 
saa palkkaa, niin silloin on 
pakko lopettaa. HT

Esa Manniselle ojennetaan 
palkintoa pitkäaikaisesta 
korkealuokkaisesta 
maidosta.

Palkittujen 11 tilan tuottajat yhteiskuvassa; Kuusamosta, Posiolta, Taivalkoskelta ja Pudas-
järveltä. 

Juho ja Armi Kellolampi ottamassa vastaan hyvän maidon palkintoa.
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Lauantaina juhlitaan lakkinsa saavia uusia yliop-
pilaita. ”Kähmyt” esittääkin parhaat onnentoivo-
tukset sekä ylioppilaille ja heidän perheilleen että 
heidän opettajilleen. Tulevaisuutta varten tässä 
kolme ohjetta: 
Sananlaskut 4:7: Hanki viisautta, se on aarteista 
kallein, hanki ymmärrystä, sijoita kaikki varasi sii-
hen. 
Les Brown: Kurkota vaikka kuuta taivaalta. Vaikka 
et sitä saisikaan, voit silti saada tähtiä.
Seinäkirjoitus: Älä lyö päätäsi seinään – etsi ovi! 

* * *
Onnittelut myös puolustusvoimillemme. Puolus-
tusvoimain lippujuhlan päivähän sai alkunsa Suo-
men marsalkka Mannerheimin syntymäpäivästä 
4. kesäkuuta. 
Ylipäällikkö Mannerheimin täyttäessä 75 vuotta (jat-
kosodan aikana vuonna 1942) valtioneuvosto myönsi 
hänelle Suomen marsalkan arvon ja määräsi Manner-
heimin syntymäpäivän puolustusvoimain lippujuh-
laksi. Päivä oli myös vahvistettu asetuksella virallisek-
si liputuspäiväksi. 
Valtioneuvoston määräyksestä huolimatta juhlapäi-
vän yleisenä nimenä oli Suomen marsalkan synty-
mäpäivä, kunnes sen tilalle tuli nykyinen nimi vuon-
na 1950.

* * *
Hannu Tarmion, Janne Tarmion ja Kauko Saa-
rentauksen kokoamassa ”Henkilökaskujen ja anek-
doottien kirjassa” (Viestintä Tarmio 1990) on Suomen 
marsalkalle omistettu omat sivunsa. Tässä kolme esi-
merkkiä marskin huumorista:
Kun sotamarsalkan arvonimen myöntämisestä (vuon-
na 1933) oli kulunut jonkin verran aikaa, puolustus-
neuvostoon saapui 4 000 markan lasku arvonimestä. 
Eversti Airo, puolustusneuvoston sihteeri, yritti löytää 
laskulle maksajaa, mutta kun sellaista ei löytynyt, hän 
vei sen lopulta sotamarsalkalle. Katseltuaan hetken ja 
ihmeteltyään Mannerheim lausui: ”Olipa hyvä, ettei-
vät tehneet suurempaa herraa.”

* * *
Hauki oli kala, jota Mannerheim piti syötäväksi kel-
paamattomana. Kerrankin hänelle lähetettiin komea 
hauki, josta hän tietysti asiaan kuuluvalla tavalla esitti 
kiitoksensa. Mutta kun kala myöhemmin tuotiin pöy-
tään, oli se jo liikaa:
– Minähän jo kiitin hauesta, pitääkö minun vielä syö-
däkin se!

* * *
”Lapin keisari” eversti Oiva Willamo istui kerran 
Mannerheimin pöydässä ja joutui vatsatautinsa vuok-
si kahdesti kieltäytymään marskin tarjoamista alkupa-
loista. Vieraansa sairastumisesta tietämätön Manner-
heim närkästyi tällaisesta käytöksestä ja huomautti 
sapekkaasti: – Anteeksi nyt, eversti, mutta jäkälää mi-
nulla ei ole teille tarjota.

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

”Älä lyö päätäsi 
seinään!” 

Viiksitimali. Kuva: Jorma Terentjeff

Yrittäjät arvioivat oman 
kunnan/kaupungin toimin-
taa joka toinen vuosi teh-
tävässä Kuntabarometri-
kyselyssä. Tämän vuoden 
Kuntabarometri julkaistiin 
keskiviikkona 18.5. valta-
kunnallisessa Suomen Yrit-
täjien järjestämässä kun-
nallisjohdon seminaarissa 
Vaasassa. Pudasjärvellä 
kaupunki sai yrittäjiltä huo-
mattavasti myönteisemmän 
tuloksen, kuin kaksi vuotta 
sitten. Myös vastaajien luku-
määrä oli noussut huomatta-
vasti. 

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen oli mukana kunta-
barometrin julkistamisessa 
Vaasassa. 

-Ylpeänä meidän yhtei-
sestä saavutuksesta voin to-
deta, että olemme nousseet 
neljässä vuodessa kuntien 
häntäjoukosta maakunnan 
kärkiporukkaan. Kuntaba-
rometrin tulokset eri osa-
alueineen viestivät kunnan 
onnistumisesta elinkeinopo-
litiikan osa-alueilla ja kerto-
vat samalla kunnan ja yrittä-
jien vuorovaikutussuhteen 
toimivuudesta. Barometrin 
kokonaisarvosana oli meil-
lä nyt selvästi yli keskiar-

von ja sijoituksemme maa-
kunnan kuntien joukossa 
kuudes. Edellisellä kerralla 
kaksi vuotta sitten olimme 
sijalla 12. Tästä on hyvä jat-
kaa Pudasjärven kehittämis-
tä ja tehdä asioita vieläkin 
paremmin, toteaa Timonen.

-Paneudumme tarkem-
min barometrin tuloksiin 
viimeistään alkusyksyn kau-
punginhallituksessa ja mie-
timme porukalla kehitys-
yhtiön väen, yrittäjien ja 
luottamushenkilöiden kans-
sa, mitä teemme vielä pa-
remmin seuraavaksi. Mää-
rätietoinen ja yhteen tai 
muutamaan asiaan keskit-
tyminen kerrallaan tuottaa 
näköjään parhaiten tulosta. 
Kyselyssä yrittäjät itse ovat 
pitäneet tärkeimpinä elin-
keino-politiikan osa-aluei-
na yrityspalveluja, kaupun-
gin hankintapolitiikkaa ja 
kunnan päätöksenteon yri-
tyslähtöisyyttä. Yrityspalve-
lujen kehittämiseen onkin 
satsattu ja hankintapuol-
ta kehitetty. Mutta työtä on 
vielä jäljellä, sillä aina voi 
parantaa. Ennen kaikkea on 
tärkeää lisätä vuorovaiku-
tusta, kuunnella yrittäjiä ja 
tehdä sen minkä lupaa, pai-

nottaa Timonen.
Pudasjärven Kehitys 

Oy:n toimitusjohtaja Riikka 
Tuomivaaran mukaan baro-
metri tarjoaa arvokasta tie-
toa yrityksille suunnattu-
jen palveluiden nykyisestä 
tilanteesta ja kehittämisen 
paikoista. 

-Kuudennelle sijalle nou-
seminen Pohjois-Pohjan-
maan alueella on tärkeää 
yrittäjien, kaupungin ja si-
dosryhmien kanssa tehtävää 
työtä, jolla rakennamme yh-
teistä hyvinvointia. Tarkas-
telemme vastauksia Pudas-
järven Kehitys Oy:n osalta. 
Arvioimme saatuja vastauk-
sia yhdessä laajemmalla ko-
koonpanolla alkusyksystä, 
totesi Tuomivaara.

Kyselyyn vastasi Pudas-
järveltä 28 yritystä, heistä 
yksinyrittäjiä oli 39 prosent-
tia, 2–9 henkilöä työllistä-
viä yrityksiä oli vastaajissa 
50 prosenttia ja 10–49 henki-
löä työllistäviä 11 prosenttia. 
Jatkossa Tuomivaara toivoo 
vielä suurempaa vastaaja-
joukkoa, koska kysely on 
yrittäjille hyvä tapa vaikut-
taa ja viestiä alueen kehittä-
mistarpeista.

Kyselyn mukaan kolme 

tärkeintä palvelua olivat yri-
tyspalvelut yhdessä kunnan 
hankintapolitiikan kanssa. 
Kunnan päätöksenteon yri-
tyslähtöisyys oli kolmantena 
lähes yhtä tärkeänä. Vastaa-
va kysely järjestetään jälleen 
keväällä 2024. 

Pudasjärven  
Kehitys Oy  
palvelee 
Pudasjärven Kehitys Oy pal-
velee kaikkia Pudasjärvel-
lä toimivia yrityksiä eri elin-
kaaren vaiheissa. Autamme 
myös uusia yrityksiä si-
joittumaan Pudasjärvelle. 
Vuonna 2021 saimme kaksi 
uutta yritystä sijoittumaan 
Pudasjärvelle. Kaikkiaan 
uusia yrityksiä perustettiin 
viime vuonna yhteensä 26. 
Kasvavat alat olivat raken-
nusala, johon perustettiin 
yhdeksän yritystä. Alueen 
matkailu ja vapaa-ajanra-
kentaminen ovat lisänneet 
uusien yritysten määrää. 
kertovat Pudasjärven kehi-
tyksestä Riikka Tuomivaa-
ra, Auvo Turpeinen ja Jukka 
Koutaniemi. HT

Pudasjärvi kohensi sijoitustaan 
Kuntabarometri yrittäjien kyselyssä

Kunnallisjohdon seminaarissa Vaasassa oli Pudasjärveltä hyvä edustus Auto Turpeinen, Jukka Koutaniemi, Tomi Timonen, 
Tommi Niskanen, Anni-Inkeri Törmänen, Heimo Turunen ja Riikka Tuomivaara. 

Virhe
Se olisi paha virhe, jos luulisi hälyttävää palohäly-
tintä soivaksi puhelimeksi. Siinä menisi hukkaan
kallisarvoisia sekunteja, ennen kun huomattaisiin, 
että keittiö on tulessa! Soiva puhelin on
paholaisen keksintö.Ja
ri

n 
pa

ki
no

it
a

Kasvissyöntiä
Kasvissyöjänä olisi hankalaa olla seuraavissa tilanteissa:
- Ei omistaisi peltoa, missä kasvattaa kasviksia.
- Ei osaisi kasvattaa niitä.
- Ruuanvalmistajat lopettaisivat kasvisruokien teon.
- Kaupan vihannekset olisivat loppu.
- Olisi allerginen kasviksille.
- Jokin ylivoimainen este, kuten maailmanloppu.
- Jos ruuaksi kelpaisi vain liha.
- Huono taloudellinen tilanne.
- Ei olisi hampaita (peruna on raakana kova, joutuisi keittä-
mään, että voisi syödä).

Jari  
Outila

Pudasjärveläisessä aloitetaan 
julkaisemaan uutena Jarin pakinoita, 

kirjoittajana noin vuosi sitten 
Imatralta Pudasjärvelle muuttanut 

harrastekirjailija Jari Outila. 
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KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
•  VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
TYÖT
•  VAHINKOTARKISTUKSET
•  LASINVAIHDOT JA  

   -KORJAUKSET
•  KOLARIKORJAUKSET
•  AUTOMAALAUKSET
•  ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMOVAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

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

Lauri Tuomaala 040 935 9560, laurituomaala@outlook.com

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

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

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

LAKIPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

FYSIOTERAPIAPALVELU

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

olkapääasiakkaille
- Äitiysfysioterapia ja äitiysliikuntavalmennus

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

Fysio Aurea,  
Hyvän Olon Keskus Pirtti, liiketila 2,  

Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi
puh. 040 650 1992

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

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

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

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa

PALVELUHAKEMISTOSTA 

Kesäkuussa pidettävi-
en Jyrkkäfestien esiinty-
miset päättää Movetron. 
Tämä kestosuosikki nou-
see Jyrkkäkosken lavalle 
11.6. puolen yön aikaan ja 
päättää Jyrkkäfestit tältä ke-
sältä. Häntä ennen lauan-
taina esiintyvät Woyzeck, 
Parta Matta ja Pandora. Per-
jantaina lauteilla on Pasi ja 
ANssi, Portion Boys, Chora-
le ja DJ. Ice K.

Movetron yhtye on 

1990-luvun puolessavälissä 
suureen suosioon noussut 
tanssi- ja muuta popmusiik-
kia tekevä yhtye, jonka muo-
dostavat Päivi Lepistö, Juk-
ka Tanttari ja Timo Löyvä. 
Yhtyeen musiikilliset läh-
tökohdat ovat Eurodances-
sa. Yhtyeen tunnetuimpana 
kappaleena voidaan pitää 
toista singlejulkaisua ”Ro-
meo ja Julia”, joka ylsi kor-
keimmillaan singlelistan 2. 
sijalle.

Movetronin debyyttial-
bumia, Romeo ja Julia, on 
myyty yli 86 800 kappaletta 
ja seuraajaa Soittorasia yli 44 
100 kpl. 

Usean vuoden tauon jäl-
keen vuonna 2007 Movetron 
teki paluun levylistoille kera 
kappaleen ”Ei kenenkään 
maa”. Marraskuussa 2007 il-
moitettiin, että yhtye on mu-
kana seuraavan vuoden Suo-
men euroviisukarsinnoissa 
kappaleella ”Cupido”. Yh-

tye pääsi ensimmäises-
tä alkukarsinnasta suoraan 
karsintojen finaaliin, mut-
tei tullut valituksi Suomen 
edustajaksi. Movetron jul-
kaisi myös kokoelman, Irto-
karkkeja – makeimmat hitit, 
joka myi kultalevyyn oikeut-
tavan määrän.

Movetron on jatkanut ak-
tiivisesti keikkailua ja uuden 
musiikin julkaisemista. Ke-
säkuussa 2011 yhtye julkaisi 
singlen ”Lanteisiin”. Yhtye 

sanoi itsen-
sä irti le-
vy-yhtiös-
tä ja jatkaa 
julkaisu-
ja TarHill Production Oy:n 
kanssa. Yhtye julkaisi uuden 
singlen ”Kulje vaan” 2014. 
”Älä unohda mua” -niminen 
julkaistiin vuonna 2015, jol-
la on mukana Poju. Poju oli 
mukana myös vuonna 2016 
julkaistulla singlellä ”Nyt 
on jatkot”. Uusi albumi ”Jat-

Movetron päättää kesäkuun jyrkkäfestit

kot” julkaistiin myös 2016.
Vuonna 2018 yhtye jul-

kaisi kappaleet ”Uni” ja 
”Breathing In”. Vuoden 
2020 aikana Movetron on 
julkaissut kappaleet ”Rau-
hassa rikkinäinen”, ”Satu-
tat” ja ”Pakko lähtee”. MK

La 11.6.2022

Woyzeck Movetron

Pandora

Portion Boys

Pasi ja Anssi 

Chorale 

Dj Ice K 

LIPUNMYYNTI  

Jyrkkäfestit
Pudasjärven urheilijat tarjoaa yleisölle

Pe 10.6.2022
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

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

Meiltä:

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

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

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

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

RAKENTAMINEN JA REMONTITMAARAKENNUSTA

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

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

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

Anon Ase ja Tukku

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

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

VARAOSIA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy

METALLINKIERRÄTYSTÄ

OSTETAAN
044 783 1121 
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA- 
PALVELUT!

Suora yhteys 
pankkiisi

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

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

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

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

Jenni Jenni 
Timonen-HøgliTimonen-Høgli  

040 363 6720

Asunto-Asunto-
kauppa, kauppa, 

kauppakirjat, kauppakirjat, 
kaupan-kaupan-

vahvistuksetvahvistukset

ASUNTOKAUPAT

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

• LISÄERISTYKSET
• Kuivaamon elevaattorimontun tyhjennykset ym.

044 981 4433  |  www.ekokarhu.fi

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  
p. 0400 499 745

Oulujoella ja Iijoella paran-
netaan tänä kesänä raakku-
purojen tilaa. Kyseessä on 
jättihanke, joka etenee käy-
tännön kunnostustöihin.

Viime syyskuussa 
käynnistyneessä kuusi-
vuotisessa LIFE Revives 
-hankkeessa elvytetään 
raakkukantoja ja paran-
netaan niiden elinympä-
ristöjen tilaa. Hankkeella 
on edessään ensimmäinen 
kesä, jolloin kunnostus-
suunnitelmia päästään to-
teuttamaan käytännössä. 
Kunnostukset työllistävät 
15 henkilöä.

Ennen kuin raakkupu-

ron kunnostaminen aloi-
tetaan, on tutkittu sen 
raakkupopulaation tila, in-
ventoitu puro vakioidul-
la menetelmällä ja selvi-
tetty taimenkannan tila. 
Talven aikana Metsähalli-
tuksen Luontopalveluissa 
on tehty tarkempi kunnos-
tussuunnitelma neljälle pu-
rolle, yksi Oulujoen Emäjo-
en alueelle ja kolme Iijoen 
vesistöön.

Kunnostuksissa työs-
kentelee Koillismaalla ja 
Kainuussa kesän aikana 
15 henkeä neljässä työryh-
mässä. Kunnostustyöt al-
kavat kesäkuun alussa lä-

hes viikon koulutuksella. 
Kaikkiaan LIFE Revives 
-hankkeessa tehdään yli 
155 henkilötyövuotta, jois-
ta Luontopalveluissa noin 
40 henkilötyövuotta eli nel-
jännes.

Vain osa pohjoisen raak-
kuvirroista on edes osittain 
suojelualueilla. Suurin osa 
niistä on valtion tai yksi-
tyisten metsätalousalueil-
la. Yksityisiä maanomista-
jia on hankkeen pohjoisilla 
kunnostusalueilla yli sata, 
joista lähes kaikki ovat an-
taneet suostumuksen kun-
nostuksiin. Yksityismaiden 
kunnostusten rahoitus tu-

lee alueen ELY-keskuksil-
ta.

Erittäin  
uhanalainen  
raakku
Jokihelmisimpukka eli 
raakku on Suomessa erit-
täin uhanalainen. Raak-
kuvirtoja koko Suomessa 
on tiedossa noin 140, mut-
ta vain seitsemässä raak-
kukanta on voitu arvioida 
elinkykyiseksi. Monen joen 
raakut eivät ole lisäänty-
neet enää vuosikymmeniin 
elinympäristöjen heiken-
tymisen ja isäntäkalojen 

puuttumisen takia.
LIFE Revives -hanke on 

käynnissä vuosina 2021 - 
2027. Hankkeen koko bud-
jetti on lähes 16 miljoonaa 
euroa, josta EU:n Life-ra-
hoituksen tuki on 60 pro-
senttia. Metsähallituksen 
Luontopalvelujen ja Met-
sätalous Oy:n osuus part-
nereista on suurin, lä-
hes neljä miljoonaa euroa. 
Luontopalvelut mm. kun-
nostaa 16 raakkujokea ja 
-puroa Iijoen vesistöalueel-
la ja kaksi Oulujoen Emä-
joen alueella. Metsätalous 
Oy ennallistaa soita raak-
kujokien ja -purojen valu-

ma-alueilla. Lisäksi kaikil-
la kunnostettavilla puroilla 
ja joilla tehdään seurantaa 
ennen ja jälkeen kunnos-
tusten.

Hanketta toteutetaan 
yhdessä päähakijan, Jyväs-
kylän yliopiston sekä kol-
men ELY-keskuksen, nel-
jän ruotsalaisen ja kahden 
virolaisen hankekumppa-
nin kanssa. Lisäksi hanket-
ta rahoittavat mm. Pohjois-
Pohjanmaan ja Kainuun 
ELY-keskukset.

Tiedotus Metsähallitus 
luontopalvelut 

Iijoella parannetaan raakkupurojen tilaa
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PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

Voit myydä / ostaa / lahjoittaa / vuokrata PUDASTORIN kautta. Normaalit PU-
DASTORIN myynti- / ostoilmoitusten hinnat ovat 15 €. Kiinteistö- ja tonttikaupat / 
-vuokraukset sekä kuvalliset ilmoitukset 25€. Hintoihin lisätään pienlaskutuslisä 3 
€. Teksti on toimitettava sähköpostilla: ilmoitukset@vkkmedia.fi, 0400 499 745 tai 
paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistat-
han ilmoittaa yhteystietosi laskutusta varten.

MYYTÄVÄNÄ
Kunnostettuja 

polkupyöriä 
erilaisia sopuhinnalla, alk. 30 €. 

ja kuin uusi 7-vaihteinen 
naistenpyörä.

P.  040 504 2814.

Jaalangan Vesiosuuskunnan
VUOSIKOKOUS

su 12.6.2022 klo 13.00 
Paukkerinharjun kylätalolla 

Niskalantie 9.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa! Hallitus

Hirvaskosken vesiosuuskunnan 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

YLEINEN KOKOUS 
pidetään pe 10.6.2022 klo 18.00 

Hirvaskosken koululla. 
Lättykahvitarjoilu! 

Osakkaat TERVETULOA! Hallitus

MYYDÄÄN TAI 
VUOKRATAAN

 omakotitalo 105 neliöätä 
ja autotalli-varasto Pietarilan 

alueella. Vapaa 1.7. alkaen. 
Lämmitysvaihtoehdot 

puu, öljy ja sähkö. 
P. 040 6877 369.

Korpisen 
vesiosuuskunnan

VUOSIKOKOUS
la 11.6.2022 kello 11 kylätalolla.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Hallitus kokoontuu kello 10.

Tervetuloa!PUDASJÄRVEN URHEILIJAT
* jaostotoiminta

SUUNNISTUSJAOSTO
 Iltarastit ke 8.6. klo 18 
Pintamon nuorisoseuran 
talolla.

Radat A, B ja C.
Lisätiedot: 
040 585 2755

Tietoa toiminnasta 
Tuotemyyntiä
Arpajaiset

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 11
HUOM! kellon aika muuttunut!

Lämpimästi tervetuloa!

Ei yksikään, joka sinua odottaaEi yksikään, joka sinua odottaa
joudu häpeään. PS.25:3joudu häpeään. PS.25:3

TORIN AVAJAISET 
to 9.6.2022 klo 10.00  

Kurenalan kyläyhdistys ry.

*  Torin siunaus työlle ja toiminnalle,  
seurakuntapastori Veijo Lohiniva 

*  Kaupungin tervehdys, Anni-Inkeri Törmänen  
*  Yrittäjien tervehdys, pj. Heimo Turunen
*  Kanttori Keijo Piirainen säestää yhteislaulua 

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

 
Telttakahviosta vastaa 

Pudasjärven alueen 
Sydänyhdistys ry. 

TERVETULOA!!!! 
SUOPUNKI 
laulattaa ja 
tanssittaa 
klo 12 - 14. 

  

IIllooiinneenn  kkookkoo  ppeerrhheeeenn  

ttaappaahhttuummaa  SSiiuurruuaallllaa 

1111..66..22002222  aallkkaaeenn  kklloo  1111::0000,,  

jjoossssaa  mmmm..

- Peräkärrykirppis, tervetuloa myymään ja 

ostamaan!

- Nännärimestaruus 2022- kisat

- Tehdään yhdessä kierrätysmateriaaleista taidetta 

sekä Siuruan oma Kyläpeikko Tykkyläisten 

ohjaamana

- Buffetti ja arpajaiset

         Osoite Siuruantie 3106, säävaraus!

         -  TERVETULOA MUKAAN!!  -

            Järjestäjä: Siuruan Kylä Ry

Tule MUKAAN 

VIIHTYMÄÄN!

PUDASJÄRVEN PUDASJÄRVEN 
MARKKINATMARKKINAT

pe-la 8.-9.7.2022
Pudasjärven torilla

 Markkina-arpajaisissa on päävoittona 
hirsiaitta. Se on tarkoitus koota torille 
markkinoille, johon työhön tarvittaisiin 

pystyvä rakennusmiesporukka.
Löytyisikö tällaiseen talkoohenkeä, että saataisiin 

pystyyn talkootyövoimalla tai palkkiolla, 
jossa talkootyötä mukana.

Ota yhteyttä, mallikuva löytyy tietokoneelta.

Nyt on ilmoittautunut 42 myyjää. 
Vielä mahtuu torille, ota yhteyttä. 

Pudasjärven Yrittäjät ry
Heimo Turunen
0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

TerveTuloa!

Pintamontie 321, 93290 Pintamo

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

TULOSSA: 
la 25.6. Raimo Laamanen

TanssiT PinTamollaTanssiT PinTamolla
TanssiTTaaTanssiTTaa

merJamerJa
JuuTinenJuuTinen

 la 4.6. klo 20-24 Karaoke- 
baari

Ei pääsymaksua!KaraoKeKaraoKe
liiTerissäliiTerissä  

avoinna 
pe 3.6. 

klo 20 alk. 

Jaurakaisentien 
tienhoitokunnan 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS 
pidetään la 18.6.2022 klo 12 

Juustokievarissa, Hetekyläntie 8.   
Hallitus

MYYDÄÄN TAI 
VUOKRATAAN
4 h+k 98 neliöä. 

Myyntihinta 
35 000 €, 

vaihto myös 
kesämökkiin tai 

metsätilaan.
Puh. 040 809 2120.

SIIVOUSTOIMETSIIVOUSTOIMET

Tilaukset: 
041 318 1397

Tmi Kotipalvelu 
Aurinkotori

Ennakoi tulevat viikot ja 
kuukaudet, 

KEVÄTSIIVOUKSET ja 
JUHLA-AJAT!
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Aittojärven kyläseura ry. ja 
Aitto-ojan kalaveden osa-
kaskunta järjestivät lau-
antaina 28.5. perinteisen 
Lahnarallin Eino ja Eija Taa-
vitsaisen kodin pihapiiriin 
Aittojärven rannalla. Ilma 
oli hieman kolea ja vettäkin 
sateli aamupäivällä, iltapäi-
vällä päivä kirkastui. Teltan 
suojassa ja talon sisälläkin 
pienoinen sade ei haitan-
nut. Tarjolla oli perinteiseen 
tapaan ilmaisia maistiaisia 

Aittojärvellä perinteinen Lahnaralli

niin lämmintä savulahnaa 
kuin muitakin kalaherkkuja. 
Edullisella hinnalla sai ostaa 
lohikeittoa sekä kahvia pul-
lan kanssa. Myös lahnoja oli 
tarjolla joko valmiiksi savus-

tettuna tai elävänä sumpus-
ta. Pakastettua haukifilettä 
oli myös saatavana. Arpa-
jaisissa oli runsaasti voitto-
ja. Eino Taavitsainen ja Ari 
Isola kertoivat kalastaneen-

sa jäiden lähdettyä jo lähes 
tuhat lahnaa ja lisäksi reilut 
100 haukea ja muuta kalaa-
kin oli noussut. HT

Teltan perällä 
Tapio Pohjanvesi oli 
jakamassa keittämäänsä 
maukasta lohikeittoa. 

Matilda Liikanen täydentä-
mässä Eija Taavitsaisen val-
mistamien kalatuotteiden 
myyntipöytää, jossa myynti-
paikkaa järjestelee Oili Puu-
runen. Raija Kuha myi arpoja 
sekä toimi kassanhoitajana.

Eino Taavitsainen myi valmiiksi savustettuja lahnoja. Istumassa kalastajakaveri Ari Isola,joka 
koirien ystävänä sai asiakkaan koiran syliinsä.

Pudasjärven teollisuusalu-
eella vietettiin 30.5. Rami-
rent Oy:n vuokraustoimin-
nan laajenemisen kunniaksi 
avointen ovien päivää. Mar-
ko Rautio on jo pitempään 
vuokrannut erilaisia laittei-
ta. Noin kolme vuotta hän 
on tehnyt yhteistyötä Rami-
rentin kanssa ja tuli lopul-
ta siihen tulokseen, että ison 
ketju kautta avautuu laajem-
pi tuotevalikoima, joka pal-
velee asiakkaita paremmin. 
Aikaisempi yhteistyö Rami-
rent kanssa antoi rohkaisua 
tehdä vielä tiiviimpää yh-
teistyötä. Palvelu on pelan-
nut hyvin. Hän kertoi, että 
erilaisia laitteita on jo nyt 
hyvin varastossa. Olemme 
täysivaltainen Ramirent-toi-
mipiste. Meillä on koko val-
takunnallinen kalusto käy-
tettävissämme ja saamme 
tarvittavaa vuokrakalustoa 
paikalle nopeasti. Rautio pa-
nostaa uuteen palveluun 
palkkaamalla kokoaikaisen 
työntekijän hoitamaan laite-
vuokrausta. Pauli Illikaisel-
la on pitkä kokemus laite-
vuokraustoiminnasta. Hän 
muuttaa Pudasjärvelle per-
heineen.

Ramirent Finland Oy:n 
palvelupäällikkö Tero Ojan-
perä vastaa Pohjois-Suomen 
vuokraamojen toiminnas-
ta. Yrityksellä on 12 omaa 

Yhteistyössä Rautio Ky ja Ramirent Finland Oy
Laitevuokraustoiminta laajenee

vuokraamoa ja kolme diile-
ripistettä Pohjois-Suomessa. 

- Raution vastuualueena 
on Pudasjärvi ja Ranua. Rau-
tion toiminta tuo meille ja 
heille lisäarvoa. 

Harvoin päästään näin 
hyvin aloittamaan uutta toi-
mintaa. Markolla ja Paulilla 
on pitkä kokemus laitevuok-
raustoiminnasta. Markolla 
on ollut täällä homma hal-
lussa ja tuntee markkinat ja 
ihmiset. Täällä on valmii-
na hyvät tilat vuokrattaville 
laitteille. Meiltä löytyy tuo-
tevalikoimasta 25.000 eri-
laista vuokrattavaa nimiket-
tä. Me pyrimme erottumaan 
markkinoilla laadukkailla 
tuotteilla. 

Täältähän löytyy nyt 
nostimia, alumiinitelinei-
tä, lehtipuhaltimia, maantii-
vistäjiä, pienkäsikoneita, as-
falttisahaa ja vaikka mitä!

Markon isot  
odotukset
- Haluamme vastata Taival-
kosken ja erityisesti Syötteen 
kiihtyvään rakentamiseen 
tarjoamalla palveluitam-
me. Syötteellä meillä on va-
paa-ajan vuokraamo, jonka 
kautta voimme hoitaa laite-
vuokraukseen liittyvät asiat. 
Syötteellä Ramirentin vuok-
rausasioita hoitaa Laura Pel-

Tero Ojanperän ja Marko Raution mukaan Ramirentin tulo Pudasjärvelle tarjoaa asiakkaille parempaa vuokralaitteiden saata-
vuutta ja laatua. 

tonen. Kun Ramirent on pa-
nostanut tähän, niin mekin 
päätimme tehdä samoin. Se 
on iso asia itselle, kun saatiin 

tosi hyvä työntekijä. Hänel-
lä on pitkä kokemusta tältä 
alalta. Meillä on ollut pitkää 
kaluste- ja laitevuokraustoi-

mintaa, jotka ovat tukeneet 
toisiaan. Myös työntekijäm-
me tuntevat molemmat toi-
mialat hyvin, se on suuri etu 

meillä. Kyllä tästä hyvä tu-
lee.

Ape Nieminen

Matkailuyhdistyksen kustantama sekä VKK-Media Oy:n 
kanssa yhteistyössä toteuttama Kesäinen Syöte-teemalehti 

ilmestyy ke 8.6.2022 
PUDASjärveläinen -lehden liitteenä.

Kesäinen
Syöte 2022 PUDASjärveläinen
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#JUHANNUSPUDIKSELLA
24.6.2022 RAJAMAANRANTA

Dj Esc

S U O M E N  R A N K I N  S H O W B Ä N D I  W O Y Z E C K  Y L P E Ä N Ä  E S I T T Ä Ä ,  Y H T E I S T Y Ö S S Ä :

www.pudiksella.fi
Lisätiedot:

+ muut mahdolliset esiintyjät!


