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PUDASjärveläinen

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

Kelataksin tilausnumero on muuttunut 
1.1.2022 alkaen. Uusi numero on:

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

peräkärryt ja paljon muuta.

Pop up-liivipäivät Pop up-liivipäivät 
to 16.6. - pe 17.6. klo 10-16.30to 16.6. - pe 17.6. klo 10-16.30

Kauppatie 3 Wirtaamo, PudasjärviKauppatie 3 Wirtaamo, Pudasjärvi

Leena toivottaa Leena toivottaa 
tervetulleeksi!tervetulleeksi!

Leena Neuvonen  Leena Neuvonen  
P. 0400 5151 41P. 0400 5151 41

Asiakkaiden palautteiden mukaan Asiakkaiden palautteiden mukaan 
jokaiselle liiveistä löytyy sopivaajokaiselle liiveistä löytyy sopivaa

Mukana myös bodeja. Miehille myös boksereita.Mukana myös bodeja. Miehille myös boksereita.
Valikoimiin kuuluu myös kotimainen Valikoimiin kuuluu myös kotimainen 

Karkelon Sukka, koot 34-46Karkelon Sukka, koot 34-46

Persoonallisia koruklipsejäPersoonallisia koruklipsejä

Lääkäriajat: ke 22.6. Lääkäriajat: ke 22.6. 
ke 27.7. (kehysesittelypäivä) ja ke 17.8.  ke 27.7. (kehysesittelypäivä) ja ke 17.8.  

Avoinna: ma-to klo 10-17, pe klo 10-15, la suljettu.Avoinna: ma-to klo 10-17, pe klo 10-15, la suljettu. Huom! pe 17.6. liike kiinni! Huom! pe 17.6. liike kiinni!

Varaa aika 
P. 040 821 1819

Kesän uudet 

aurinkolasimallit 

saapuneet mm.

Bolle, Superdry 

yms.   

Optikon 
näöntutkimus 

0€! 

Pudasjärven

Optiikan hurja 

kevätkampanja

jatkuu!

Pudasjärven 

Optiikan hurja 

tuplapaketti- 

tarjous jatkuu! 

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)
Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

Koillis
AVAIN LUKKO SUUTARI

Palvelemme: ma-ti SULJETTU, ke-pe klo 10-17
P. 0400 682 126, Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

LOMALLA 
20.6. - 2.9. 

VÄLILLÄ TÖISSÄ 
6. - 8.7. JA 3. - 5.8.

Suutarin laajennetuissa tiloissa myös POP-UP kirpputori!  

TERVETULOA KUKKALOISTOON!TERVETULOA KUKKALOISTOON!

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

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

Olemme facebookissa!www.pudasjarvenpuutarha.fi

Meiltä lahjakortit! 

ISOT PELARGONIAT 
30,- / 5 kpl

KAUNIIT 
RUUSUBEGONIAT 

6,50 kpl

UPEAT DAHLIAT JA 
MILJOONAKELLOT!

RAUTAYRTIT JA 
TÄHTISILMÄT!

JÄTTIAMPPELIT 29,-
VÄHÄN PIENEMMÄT 24,50
”PIENET” 18,50 JA 15,-

LOBELIAT alk. 2,50 

ISO 
SAMETTIKUKKA 3,50 kpl

VALTAVASTI KAUNIITA 
KESÄKUKKKIA JA 

AMPPELEITA!

KESTÄVÄT OMENA- JA 
KIRSIKKAPUUT!

SATOIKÄISET 
PENSASMUSTIKAT JA 

HUNAJAMARJAT!

MARJA-ARONIA 
(isot taimet)

MANSIKAN SATOTAIMET
(useita lajeja ja kokoja, 

syöt jo tänä kesänä)

MONIVUOTISET
KUKAT 

OSTA 5 MAKSA 4!

Arvomme 25€ 
LAHJAKORTIN 

kesäkukkiin puutarhalla 
kävijöiden kesken 

sunnuntaina 

Tervetuloa puutarhalle!

seelitoivio.com 
youtube.com/seelitoivio 

Seuraa Instagramissa  #seelitoivio 

Sello ja laulu soi 
kesäillassa

Pudasjärven 
kirkko 

Ma 20.6. klo 19:00 
Ohjelma 10€ (käteinen) 

 
Myynnissä  

Seeli Toivion cd-levyjä, 
kortit käy levyostoissa 

Seeli Toivio 
JS Bachin sellosarjoja 

Kauniita lauluja 

Konsertin järjestävät Pudasjärven seurakunta 
ja Pudasjärven kaupungin kulttuuripalvelut

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

LAAJA VALIKOIMA 
TUULETTIMIA

Kaasutoiminen Cello Pic-Kaasutoiminen Cello Pic-
colo 12 -pizzauuni saavuttaa colo 12 -pizzauuni saavuttaa 
pizzanpaistolämmön jopa pizzanpaistolämmön jopa 
20 minuutissa. Pizzauuni 20 minuutissa. Pizzauuni 
saavuttaa jopa 500°C:n saavuttaa jopa 500°C:n 
paistolämpötilat. Uunilla paistolämpötilat. Uunilla 
pystyy paistamaan 12 tuu-pystyy paistamaan 12 tuu-
man eli halkaisijaltaan noin man eli halkaisijaltaan noin 
30 cm:n kokoisia pizzoja.30 cm:n kokoisia pizzoja.

PIZZAUUNI CELLO PICCOLO 12PIZZAUUNI CELLO PICCOLO 12

199199--..

24249090Alkaen

Plussatarjous

Aittojärvi – KyngäsAittojärvi – Kyngäs kesälehti 2022kesälehti 2022
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Konfirmaatiomessu kirkossa su 19.6. kello 10. Toimittaa 
Veijo Lohiniva, avustaa Sirpa Kukkohovi, kanttorina Keijo 
Piirainen. Striimaus YouTube-kanavan kautta. Rippikoulu-
ryhmä Kesä 2:n konfirmaatio.  

Sellon ja laulun ilta Pudasjärven kirkossa ma 20.6. kello 
19. Seeli Toivio, sello ja laulu. Ohjelma 10 €. Konsertin jär-
jestävät Pudasjärven seurakunta ja Pudasjärven kaupungin 
kulttuuripalvelut. 

Kesäkerho ti 21.6. kello 9–12 ja kello 12–15, to 23.6. kel-
lo 9–12 Hilturannan leirikeskuksessa. Seurakunta tarjoaa 
makkaran, pillimehun ja jäätelön. Kesäkerhoon voivat osal-
listua 3–6 –vuotiaat lapset, myös esikoulussa olleet. Ennak-
koilmoittautumista ei ole. Kesäkerhoon otetaan 15 lasta 
tulojärjestyksessä. Mukaan otetaan vesipullo ja auringon-
valolta suojaava vaatetus. Nautimme kesästä ja tutkimme 
luontoa ulkoilemalla mahdollisimman paljon. Tiedustelut 
lastenohjaajilta.  

Kesäperhekerho ke 22.6. kello 10–12.30 Hilturannan lei-
rikeskuksessa. Tervetuloa kaikenikäiset lapset yhdessä van-
hempien, isovanhempien tai muun aikuisen kanssa. Tarjolla 
välipalaa, pientä suolaista ja makeaa.  

Lapsiparkki pe 17.6. kello 9.30–12 seurakuntakodil-
la.   Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin.    
Lapsiparkkiin otetaan 10 lasta kerrallaan, joista 4 voi olla 
vaipallisia. Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille P. 040 
868 4730 Tanja / P. 040 586 1217 Sirpa. Laitathan lapsel-
lesi pienen välipalan ja juoman mukaan, vaippaa tarvitse-
valle vaippa ja pyyhe.    

Diakoniatyön vastaanotto on ollut tällä viikolla poik-
keuksellisesti ti 14.6. Seuraavan kerran ke 22.6. kello 9.15–
11.  

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

Rauhanyhdistykset: Kesäseurat Paukkerinharjun kyläta-
lolla su 19.6. kello 13 (Pekka Kyllönen, Hannu Männikkö), 
seurat ry:llä su 19.6. kello 16 (Juhani Kallioranta, Eero Lah-
tinen), seurat Ervastissa ry:n mökillä su 19.6. kello 13 (Simo 
Kinnunen). 

Avioliittoon vihitty: Maija Eriika Honkanen ja Joni Pette-
ri Takarautio. 

Haudattu: Niemi Sylvi Sofia 103 v, Puurunen Aili 98 v, Tur-
ves Hilja 95 v. 

Ensi sunnuntai on 2. sun-
nuntai helluntaista ja sen 
aiheena ovat katoamatto-
mat taivaalliset aarteet ja 
toisaalta katoavat ja pe-
tolliset maalliset rikkau-
det. Rikkauksien tavoit-
telu johtaa itsekkyydestä 
kasvaviin tekoihin. Juma-
lan rakkaus johtaa hänen 
tahtonsa mukaiseen pal-
velevaan elämään. Kristus 
itse on esimerkkimme, sil-
lä hän oli rikas mutta tuli 
köyhäksi tehdäkseen mei-
dät rikkaiksi.

Me emme ole tuoneet 
mitään mukanamme maa-
ilmaan, joten emme voi 
viedä mitään täältä pois. 
Saamme olla tyytyväi-
siä, kun meillä on ruoka, 
asunto ja vaatteet. Ne, jot-
ka tahtovat rikastua, joutu-
vat kiusaukseen ja lankea-
vat ansaan, monenlaisten 
järjettömien, sekä vahin-
gollisten halujen valtaan, 
jotka syöksevät ihmiset tu-
hoon ja perikatoon. Rahaa 
havitellessaan monet ovat 
eksyneet pois uskosta ja 
tuottaneet itselleen monen-
laista kärsimystä. (1. Tim. 
6:7–10)

Kun puhutaan katoavis-
ta aarteista, niin käännäm-
mekö usein huomion ulos-
päin omasta elämästämme. 
Toteamme, ettei meillä juu-
ri mitään ole. Tämä lienee 
kaikille tuttua hurskas-
telua ja ulkokultaisuutta. 
Niin helposti voidaan lan-
geta monenlaisiin järjettö-
miin ja vahingollisiin te-
koihin, jonka seurauksena 
elämä pinnallistuu ilman 

että itse nähdään siinä mi-
tään ongelmaa olevan. Va-
hingollisten tekojen seu-
rauksena muodostuukin 
vähimmäistaso, josta saat-
taa seurata maallinen, pe-
tollinen rikkaus ja kurjuus.  

Mitä me sitten voimme 
pitää katoamattomana? Pi-
dämmekö katoamattomina 
aarteina kaikkea sitä, mikä 
ei lähde mukana hautaam-
me ja sitä mitä taivaassa ei 
tarvita? 

Evankeliumissa Luuk-
kaan mukaan Jeesus puhui 
tämän vertauksen:

”Oli rikas mies. Hänen 
vaatteensa olivat purppuraa 
ja hienointa pellavaa, ja päi-
västä päivään hänen elämän-
sä oli pelkkää ylellisyyttä ja 
juhlaa. Mutta hänen porttin-
sa pielessä virui köyhä Lasa-
rus, täynnä paiseita. Köyhä 
olisi nälkäänsä halunnut syö-
dä niitä ruokapaloja, joita rik-
kaan pöydältä putoili. Koirat-
kin tulivat siihen ja nuolivat 
hänen paiseitaan.

 Sitten köyhä kuoli, ja en-
kelit veivät hänet Abrahamin 
huomaan. Rikaskin kuoli, ja 
hänet haudattiin. Kun hän 
tuonelan tuskissa kohotti kat-
seensa, hän näki kaukana Ab-
rahamin ja Lasaruksen hänen 
rintaansa vasten. Silloin hän 
huusi: ’Isä Abraham, armah-
da minua! Lähetä Lasarus 
tänne, että hän kastaisi sor-
menpäänsä veteen ja vilvoit-
taisi kieltäni. Näissä liekeissä 
on kauhea olla.’ Mutta Abra-
ham sanoi: ’Muista, poikani, 
että sinä sait eläessäsi hyvän 
osan, Lasarus huonon. Nyt 
hän saa täällä vaivoihinsa 

lohdun, mutta sinä saat kär-
siä tuskaa. Sitä paitsi meidän 
välillämme on syvä, ylipääse-
mätön kuilu, niin ettei täältä 
kukaan voi tulla teidän luok-
senne, vaikka tahtoisikin, eikä 
sieltä pääse kukaan kuilun yli 
meidän puolellemme. Rikas 
mies sanoi: Isä, minä pyydän, 
lähetä hänet sitten vanhem-
pieni taloon. Minulla on viisi 
veljeä - hänen pitäisi varoittaa 
heitä, etteivät hekin joutuisi 
tähän kärsimyksen paikkaan. 
Abraham vastasi: Heillä on 
Mooses ja profeetat. Kuulkoot 
heitä. Ei, isä Abraham, mies 
sanoi, mutta jos joku kuol-
leiden joukosta menisi hei-
dän luokseen, he kääntyisi-
vät. Mutta Abraham sanoi: 
Jos he eivät kuuntele Mooses-
ta ja profeettoja, ei heitä saada 
uskomaan, vaikka joku nousi-
si kuolleista.” 

Jeesuksen esimerkkiker-
tomus muistuttaa meitä sii-
tä, että Jumala on köyhien 
ja eri tavalla syrjäytynei-
den puolella. Köyhä Lasa-
rus pääsee kuoleman jäl-
keen onneen, josta hän ei 
saanut koskaan eläessään 
nauttia. Sen sijaan rikas 
mies joutuu kärsimään vai-
voja tuonpuoleisessa. Ka-
dotukseen joutuneen rik-
kaan miehen avunhuuto 
Abrahamille herättelee 
omiatuntoja, sekä helpon 
elämän johdosta sydämen-
sä paaduttaneita; “Isä Ab-
raham, armahda minua! Lä-
hetä Lasarus tänne, että hän 
kastaisi sormenpäänsä veteen 
ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä 
liekeissä on kauhea olla.”

Vertauksen opetus rik-

kaasta miehestä ja Lasaruk-
sesta on siinä, että hyvää 
tulee tehdä jo tässä ajassa. 
Hyvän puolesta tulee tais-
tella.  Meidän on opittava 
jakamaan omastamme, että 
lopulta ei kävisi huonos-
ti.  Rikkauden lisäksi kyse 
on oikeudenmukaisuuden 
toteutumisesta laajemmin-
kin. Toisen ihmisen hädän 
ymmärtäminen ja hänen 
auttamisensa ovat katoa-
mattomia aarteita, jotka ei-
vät häviä. On suurin ilo, 
kun lähimmäisemme saa 
apua ja jaksaa sen turvin 
elämässä eteenpäin. Autta-
essamme muita muutam-
me maailmaa paremmaksi 
ja keräämme samalla kes-
täviä aarteita.

Usko Jumalaan on aar-
re. Kun tiemme tässä maa-
ilmassa päättyy meitä 
odottaa uskon kautta ikui-
suus Jumalan valtakun-
nassa. Tässä tulevat esiin 
ihmisen tämän elämän va-
linnat. Näin kertoo ensi 
sunnuntain evankeliumi 
köyhästä Lasaruksesta, 
joka pääsi Abrahamin sy-
liin tuonelassa. Tässä maa-
ilmassa rikkaana elänyt 
mies joutui kärsimään, kun 
oli saanut jo eläessään hy-
vän osan. Kristinopin mu-
kaan elämän kallein asia 
on meidän Vapahtajamme, 
Jeesuksen Kristuksen tun-
teminen ja Jumalan lapsek-
si pääseminen. 

Helena 
Koivukangas

diakoni

Katoavat ja katoamattomat aarteet

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

Rakastettu Posti-Aili

Aili
PUURUNEN
ent. Huovinen, o.s. Piri    

s. 6.6.1923  
k. 18.5.2022 

Kaivaten

Teuvo 
veli ja siskot perh. 
sukulaiset ja ystävät  

Taivaan isä armollisin,
lepo lempeä hänelle anna. 
Käsivarsin hellin ja turvallisin
ikirauhaan luoksesi kanna.  

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.  

Lämmin kiitos kaikille

Jorma Robert NIEMEN
muistoa kunnioittaneille!

Omaiset

Rakkaamme

Hilja
TURVES
o.s. Sarjanoja

s. 8.10.1926
k. 2.6.2022 

Kaunis on kuunnella kutsua Luojan,
nukkua pois, kun jo uupunut on.

Rakkaudella kaivaten 

Heikki ja Leena perheineen
Olavi ja Ellen perheineen
Kalevi ja lapset perheineen
Ilmo ja Jaana perheineen
Muut sukulaiset ja tuttavat 

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotoista.

Kiitos kaikille Hiljaa hoitaneille. 

PUDASjärveläinen

Onnittele tai ota osaa
Pudasjärveläinen-lehden 

palstoilla.
Ilossa ja surussa mukana
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Pudasjärven 4H-yhdistys on 
mukana 4H-järjestön valta-
kunnallisessa digitaalisessa 
Helppi-työpalvelussa. Pal-
velun tarkoituksena on välit-
tää koulutettuja 15-28-vuo-
tiaita nuoria toteuttamaan 
asiakaspalvelutilauksia ar-
jen eri työtehtävissä. Asiakas 
voi tilata nuoren esimerkiksi 
pesemään ikkunat, leikkaa-
maan nuorikon, hoitamaan 
lemmikkejä tai juhliin tarjoi-
luavuksi. Helppi-sovellutus 
toimii internetissä. Asiak-
kaan täytyy ladata Helppi-
sovellus, jonne hän syöttää 
tietonsa. Asiakas voi selata 
työntekijöitä tai jättää koh-
dennetun tilauksen halua-
malleen nuorelle. 4H-yhdis-

tyksen työpalvelunuori saa 
sovelluksen kautta työtila-
uksen, minkä jälkeen hään 
käy tekemässä työkeikan 
asiakkaan kanssa sovittuna 
ajankohtana. Tehtävän suo-
ritettuaan nuori kuittaa työn 
tehdyksi sovelluksen kautta. 
Arkipäivänä tehdystä työs-
tä laskutetaan 25 euron tun-
tihinta, joka sisältää arvon-
lisäveron. Sunnuntaisin ja 
pyhäpäivinä tuntiveloitus 
on 50 euroa. Hinnat sisäl-
tävät kaikki työnantajaku-
lut. Helppi-nuorilla on 4H:n 
kautta tapaturma- ja vastuu-
vakuutus. Helppi-palvelu 
on kotitalousvähennyskel-
poinen. Mikäli ei halua kir-
jautua Helppi-sovellukseen, 

voi apua arjen työtehtäviin 
kysyä puhelimitse soitta-
malla Pudasjärven 4H-yh-
distyksen puhelimeen 0400-
289330

Helppi-nuoret  
hoitavat homman
Helpin kautta yksityinen 
henkilö tai yritys voi tarjo-
ta erilaisia työtehtäviä, jois-
ta nuori voi oman sovellu-
tuksen kautta valita itselleen 
sopi.vat. Pudasjärven 4H-
yhdistys on kouluttanut ke-
vään aikana viisi nuorta. 
Tällä hetkellä nämä nuoret 
tekevät ruohonleikkuu- ja 
pieniä pihatöitä ja ulkoilut-
tavat lemmikkiä. Tiina Sa-

lonpää 4H.sta kertoi, että 
tarvitaan yli 17-vuotiai-
ta nuoria lisää koulutuksen 
kautta Helppi-töihin. Tämän 
vuoden tavoitteena on saa-
da 20 nuorta koulutuksen 
piiriin. Koulutus takaa, että 
työtehtävien hoitaminen 
on laadukasta ja turvallista. 
Helppi tarjoaa nuorille mah-
dollisuuden tehdä pieni-
muotoisia töitä läpi vuoden. 
4H on nuorille vastuullinen 
ja reilu työnantaja. Palkkaus 
on 10 e tunnilta, jonka päälle 
maksetaan 9 prosentin loma-
korvaus. Lisätietoja Helpistä 
löytyy Pudasjärven 4H-yh-
distyksen nettisivuilta.

Ape Nieminen

Nuorille lisätuloja Helpin kautta

4H:sta Mirva Kirveskari ja Tiina Salonpää ja Kohtaamosta Tiia Brinck ja Tapio Laurila pitivät taannoin nuorille suunnatun Help-
pi-infopäivän.

Tänä vuonna Askanmäen 
kesäteatterissa esitetään 
Markku Hyvösen käsikir-
joittama ”Huomenta rak-
kaani” -näytelmän, jonka 
ohjaa Hilkka Oikarinen. 
Hyvösen näytelmiä on esi-
tetty Askanmäessä aiem-
minkin. Tänä kesänä hul-
vaton komedia musiikilla 
höystettynä on kirjoitettu 
tietyille näyttelijöille varta 
vasten juuri Askanmäessä 
esitettäväksi. 

Näytelmässä käsitel-
lään ajankohtaisia asioi-
ta, kuten koronaeristyksen 

vaikutusta ihmissuhtei-
siin. Pienetkin asiat voi-
vat muuttua suuriksi ja 
näistähän syntyy toki mo-
nenlaisia huumorintäytei-
siä väärinkäsityksiä sekä 
kommelluksia. Esityksen 
ensi-ilta on 28.6. 2022 kel-
lo 18.

Askanmäen kesäteatte-
rissa järjestetään kesän ai-
kana myös kolme stand 
up -iltaa. Kesäkuun 29. 
päivänä esitetään Kesä-
pojat, 9.7.Rapsakat ruuh-
kavuodet ja Naurunvaara 
6.8. TS

Viihdyttävää 
kesäteatteria 
Puolangalla

Jussilla ja Allilla on aamutuimaan keskusteltavaa.

24
-PACK

4 TLK

Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

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

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

Ilman Plussa-korttia 1,35 tlk (3,64/l) sis. pantin 0,15

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

5.-

999

Amppari, Murkku, Toukkis, Banskis  
tai Leppis

VIRVOITUSJUOMAT
0,33 l (3,33/l) sis. pantit 0,60

Coca-Cola

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

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 16.-19.6. ELLEI TOISIN MAINITA. Tarjoustuotteita rajoitettu määrä

Ilman Plussa-korttia 2,39 ps  
(8,69-13,66/kg)

Estrella

PERUNALASTUT JA 
JUUSTOSNACKSIT
175-275 g (6,36-10,00/kg)VARHAISPERUNA

1 kg, Suomi, säävaraus

229
PS

-8 %
Plussa-etu

350
SUOMI

2 PS
-26 %

Plussa-etu

K-Ruokamestarin

KUUMA PORSAAN  
GRILLIKYLKI

995
KG

HERKKUTORILTA

SUOMI

Voimassa TO-LA 16.-18.6.

Hartwall

SOKERITTOMAT 
JAFFAT
1,5 l,  sis. pantit 1,20

5.- 3 PL

TERVETULOA TERVETULOA 
SUPERMARKETIN JA SUPERMARKETIN JA 
ATRIAN GRILLAUS JA ATRIAN GRILLAUS JA 

ULKOMARKKINAPÄIVÄÄN!ULKOMARKKINAPÄIVÄÄN!
MA 20.6. KLO 11-17.MA 20.6. KLO 11-17.

AATRIA MESTARIT ISMO JA  TRIA MESTARIT ISMO JA  
ANNA-LIISA MAISTATTAVAT KESÄUUTUUKSIA.ANNA-LIISA MAISTATTAVAT KESÄUUTUUKSIA.

Kohti

JUHANNUSTA

TERVETULOA 
MAISTAMAAN TÄMÄN KESÄN 

GRILLIUUTUUKSIA 
SUORAAN GRILLISTÄ!

MYYMME 
ULKOTAPAHTUMASSA ERÄN 

KESÄN PARHAALLA 
TARJOUKSELLA JUHANNUKSEN 

GRILLITUOTE KASSEJA 
TASARAHALLA!
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VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRILLE SILMÄASEMA.FI  
tai  soita 020 760 8649 (mpm/pvm)

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

KAIKKI NÄKEMISEN PALVELUT

SILMÄASEMA PUDASJÄRVI
Toritie 1

Meillä pääset
nopeasti

silmälääkäriin

Aurinkoinen, hieman tuuli-
nen, sää suosi Pudasjärven 
seurakunnan järjestämää 
kaiken kansan torimessua 
helatorstaina 26.5. Messuun 
osallistui reilut 200 henkeä. 
Messun toimitti kirkkoherra 
Timo Liikanen ja avustajina 
toimivat seurakuntapastori 
Veijo Lohiniva, diakonit He-
lena Koivukangas ja Marko 
Väyrynen sekä nuorisotyön-
ohjaaja Sirpa Kukkohovi.

Urkurina toimi urkutai-
teilija Elias Niemelä. Kant-
tori Keijo Piirainen johti 
kuoroa, joka koostui kirkko-
kuorosta, Vox Margarita 
kuorosta ja Sarakylän kappe-
likuorosta. Ehtoollisvierail-

Kaiken kansan torimessu sai suuren suosion

le oli järjestetty kaksi tarjoi-
lupaikkaa, joissa ehtoollinen 
tarjottiin intinktiomenetel-
mällä eli leipä kastettiin vii-
niin ja ehtoolliselle osal-
listuja sai leivän ja viinin 
samanaikaisesti. Messun jäl-
keen kahvitarjoilusta vasta-
sivat Pudasjärven Martat ja 
seurakunta-aktiivit huoleh-
tivat grillimakkaroiden pais-
tamisesta ja tarjoilusta. 

Saarnassaan kirkkoher-
ra Timo Liikanen sanoi he-
latorstain sanomassa pu-
huttelevan voimakkaasti 
Jeesuksen lähipiirissä tapah-
tunut muutos. 

-Ajattelen, että heidän 
esimerkillään on sanottavaa 

meillekin. Jumala rohkaisee 
meitäkin lähtemään liikkeel-
le, kertomaan hänen hyvyy-
destään ja rakkaudestaan, ja 
elämään hänen rakkauttaan 
todeksi arjessa. Elämän yllä-
tyksellisyyden keskellä saa-
tamme opetuslasten tavoin 
lamaantua, mutta on tur-
vallista luottaa, että Herra 
antaa voiman, ja hänen kä-
sivartensa kantavat silloin-
kin, kun omat voimamme 
ovat vähäiset ja tie eteenpäin 
näyttää olevan hämärän pei-
tossa. Jumalan mahdollisuu-
det alkavat joskus siitä, kun 

meidän omat mahdollisuu-
temme ovat jo menneet. Ot-
takaamme rohkeasti vastaan 
ne lahjat, joilla Jumala tah-
too tänään meitä olla palve-
lemassa. Sana, rukoukset, 
yhteiset virret ja Herran eh-
toollinen on annettu meil-
le uskon vahvistukseksi. 
Saamme iloita myös siitä yh-
teydestä, mitä pitkästä aikaa 
voimme näin isolla joukolla 
kokea.

Urku auki  
-konsertti 
Torimessun ja tarjoilun jäl-
keen oli oululaisen urkutai-

teilija Elias Niemelän Urku 
auki -urkukonsertti, jos-
sa kuultiin Viscount –su-
peruruilla virtuoosisia so-
vituksia mm. tunnetuista 
elokuvateemoista. Konsert-
ti huipentui Jean Sibeliuksen 
Finlandiaan. Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu ohjattiin Kir-
kon ulkomaanavulle Ukrai-
nan sodasta kärsivien autta-
miseen.

Oululainen urkutaiteilija 
Elias Niemelä kertoi esiinty-
vänsä aktiivisesti soolourku-
rina sekä urkurina yhdes-
sä erilaisten kokoonpanojen 
kanssa eri puolilla Suomea. 
Päätyönään Niemelä toimii 

musiikkialan yrittäjänä Ou-
lun seudulla. Hän on toimi-
nut myös kanttorina mm. 
Kemin seurakunnassa ja Ou-
lun tuomikirkkoseurakun-
nassa. 

Pudasjärven torille Nie-
melä toi Oulusta omat nel-
jä vuotta sitten hankitut Vis-
count urut, joita hän myös 
edustaa. Urkuja hän kul-
jettaa mukanaan myös ur-
kujen esittelykonserteissa, 
jollainen oli jo seuraavana 
päivänä Turussa. Ulkoilma-
konsertissa urut olivat en-
simmäistä kertaa Pudasjär-
vellä. HT

Urkutaiteilija Elias Niemelä soitti urkukonsertin omilla, to-
rille tuomillaan, italialaisilla Viscount superuruilla, joita hän 
myös musiikkialan yrittäjänä edustaa. Taustalla näkyy Pudas-
järven keskustassa helatorstaina juuri hiirenkorvalle auen-
neita koivuja. 

Torimessun toimitti kirkkoherra Timo Liikanen. Esiintymislavalla lauloivat kanttori Keijo Piiraisen johdolla seurakunnan kol-
me kuoroa yhdistettynä. 

Grillimakkaroita jakamassa Veli Nikula, Matilda Liikanen, Tarmo Honkanen ja Sirkku Fali. Helatorstain torimessuun osallistui reilut 200 henkeä.
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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 16.-21.6. TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 16.-17.6. LAUANTAINA 18.6. MA-TI 20.-21.6. KESKIVIIKKO 22.6.

TORSTAI-LAUANTAI 16.-18.6. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 20.-22.6.

KENKÄOSASTOLTA119999

225050119999 335959

229999

999595

559999 339999

224949

669595

229999

445050
kgkg

pkt

119999

999595

pkt

rasras

779595
kgkg

449999

669595449999

11119595
kg

kg

pkt

kgkg
pss

550000

prkprk

110000

119999

113939
kpl

229999

330000
pkt

prk

pkt

ras kg

pkt

pkt

2 kg/tal.2 kg/tal.

pkt

pkt

prk

110000
pkt

12129595
kg

110000
pss

110000
pkt

669999999595
kgkg pkt

669595
rasras

550000
prkprkpktpkt 117979

pktpkt

2 pkt/talous

kgkg

2 pkt

2 kalaa/talous

110000
kplkpl

14149090

2 pkt

raj.eräraj.erä

NarviNarvi
KIUASKIVET KIUASKIVET 
n. 20 kg, 5 -10 cm ja 10 -15 cmn. 20 kg, 5 -10 cm ja 10 -15 cm

669999
Cat 5 parinCat 5 parin
PUKUSUKATPUKUSUKAT

10100000
pkt

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

89890000

69699595 53539090

42429090 999595 19199090

15159090 14149090 17175050

444490904444909034349090 3593590000

2592599090

 2 pkt

pss

PÄIVÄNPÄIVÄN
HINTAANHINTAAN

2 prk

2 prk 4 plo

KingsKings
AUTONPESUHARJAAUTONPESUHARJA
teleskooppi varrellateleskooppi varrella

15159595

HKHK
KABANOSSIKABANOSSI

GRILLIMAKKARAGRILLIMAKKARA
360-400 g360-400 g

Atria Atria HIILOSHIILOS
GRILLI-GRILLI-

MAKKARAT MAKKARAT 
400 g tai400 g tai  

MAKKARA-MAKKARA-
PIHVI PIHVI 320 g320 g

ForssanForssan
ITALIAN-, ITALIAN-, 

PUNAJUURI- PUNAJUURI- taitai  
PERUNA-PERUNA-

SALAATTISALAATTI
400 g400 g

PestyPesty
VARHAIS-VARHAIS-
PERUNAPERUNA

SuomiSuomi

KymppiKymppi
JAUHELIHA-JAUHELIHA-

HERNEKEITTOHERNEKEITTO
435 g435 g

TuoreTuore
NORJANNORJAN
LOHILOHI
2-3 kg2-3 kg
kokonainenkokonainen

AtriaAtria
KAISER-KAISER-
VURSTIVURSTI
palanapalana

SnellmanSnellman
Tosi mureaTosi murea
KINKUTKINKUT
200 g200 g

Valio Valio 
VOIVOI
500 g500 g
normaalisuolainennormaalisuolainen

Kotivaran Kotivaran 
METVURSTIMETVURSTI
TANKOTANKO
1 kg1 kg

JUHLA JUHLA 
MOKKAMOKKA
KAHVIKAHVI
500 g500 g

HK Amerikan HK Amerikan 
PEKONIPEKONI
340 g340 g

PorsaanPorsaan  
KASSLER-KASSLER-
PIHVITPIHVIT
naturell tai naturell tai 
maustettumaustettu

KananpojanKananpojan  
PAISTILEIKEPAISTILEIKE
700 g marinoitu700 g marinoitu

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

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

ValioValio
HÖRPPYHÖRPPY
MEHUJUOMAMEHUJUOMA
1 l1 l
sokeritonsokeriton

Eldorado Eldorado 
CORN FLAKESCORN FLAKES
MAISSI-MAISSI-
HIUTALEETHIUTALEET
375 g375 g

Saarioinen Saarioinen 
KANA- KANA- taitai    
PIHVIHAMPU-PIHVIHAMPU-
RILAINEN RILAINEN 150 g150 g

Findus Findus 
UUNI&UUNI&
GRATIINI- GRATIINI- 
KASVIKSETKASVIKSET
500 g500 g

TuoreTuore
PORSAANPORSAAN
LIHAKUUTIOLIHAKUUTIO

Valio Valio 
OLTERMANNIOLTERMANNI
JUUSTOTJUUSTOT
250 g250 g

Valio Valio 
JOGURTTIJOGURTTI
1 kg1 kg

Vaasan Vaasan 
LOUNAS-LOUNAS-
SÄMPYLÄTSÄMPYLÄT
8 kpl/320 g8 kpl/320 g
vaalea tai tummavaalea tai tumma

Valio Hyvä Valio Hyvä 
suomalainen suomalainen 
ARKI ARKI 
RUOKAKERMA RUOKAKERMA 
2 dl 10%2 dl 10%

Tuoretta Tuoretta 
NORJAN- NORJAN- 
LOHI-LOHI-
FILETTÄFILETTÄ
painopaino

NaudanNaudan  
KEITTOLIHAPALATKEITTOLIHAPALAT
makuluullamakuluulla

KananpojanKananpojan  
GRILLIKOMBOGRILLIKOMBO
1,1 kg1,1 kg

OlviOlvi
LIMSATLIMSAT

0,95 l0,95 l

KingisKingis
JÄÄTELÖ-JÄÄTELÖ-

PUIKOTPUIKOT
78 g78 g

HK ViljaporsaanHK Viljaporsaan
FILEEPIHVIFILEEPIHVI

640 g640 g
ruohosipuli-pippuri tai ruohosipuli-pippuri tai 

ranchranch

SuomalainenSuomalainen
SIPULI-SIPULI-
NIPPUNIPPU

HK HK 
SININENSININEN
LENKKILENKKI
500-580 g500-580 g

Mummon Aidot Mummon Aidot 
poimutetut poimutetut 
RANSKAN-RANSKAN-
PERUNATPERUNAT
750 g750 g

Bergen Bergen 
COOKIESCOOKIES
KEKSITKEKSIT
150 g150 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

BrandlessBrandless
naisten naisten 
KESÄMEKKOKESÄMEKKO
Koot: S/M, L/XLKoot: S/M, L/XL

Atria JyväbroilerinAtria Jyväbroilerin  
FILEEPIHVITFILEEPIHVIT
350-390 g350-390 g

RingellaRingella
naisten naisten 
KESÄMEKKOKESÄMEKKO
Koot: 38-44Koot: 38-44

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

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

M.X.OM.X.O
miesten miesten 
HIHATONHIHATON
PAITAPAITA
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

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

MoominMoomin
tyttöjen tyttöjen 
LEGGINGISLEGGINGIS
Koot: 98-128 cmKoot: 98-128 cm

Disney MinnieDisney Minnie
tyttöjen tyttöjen 
CAPRI-CAPRI-
LEGGINGSLEGGINGS
Koot: 98-122 cmKoot: 98-122 cm

Disney FrozenDisney Frozen
tyttöjen tyttöjen 
T-PAITAT-PAITA
Koot: 92-128 cmKoot: 92-128 cm

PoleCat miesten PoleCat miesten 
SANDAALITSANDAALIT
Koot: 37-46Koot: 37-46

Emma naisten Emma naisten 
SANDAALITSANDAALIT
Koot: 36-41Koot: 36-41

GulliverGulliver
lasten lasten 
SANDAALITSANDAALIT
Koot: 28-35Koot: 28-35

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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Pudas-Kone järjesti näyt-
tävät konepäivät perjantai-
na 10. kesäkuuta. Aurinkoi-
nen sää suosi muun muassa 
ajoleikkureiden esille laitta-
misen liikkeen ulkopuolel-
le. Esillä oli Stigan, Husq-
varnan ja Alpinan nurmikon 
ajoon soveltuvat päältä ajet-
tavat leikkurit. Hyviä tarjo-
uksia oli myös trimmereistä, 
ruohonleikkureista ja robot-
tiruohonleikkureista. Pudas-
Koneen pienkonekorjaamo 
korjaa ja huoltaa monenlai-
sia pienkoneita ja polkupyö-
riä. Saman katon alta löyty-

Näyttävät konepäivät Pudas-Koneella

vät lisäksi kodinkoneet ja 
autonpesupalvelut. Pudas-
Koneen henkilökunta oli 
konepäivien onnistumisen 
suhteen erittäin tyytyväinen. 
Pitkästä aikaa he saivat olla 
järjestämässä avointa asia-
kastilaisuutta tarjoiluineen. 
Asiakkaita oli hyvin liikkeel-
lä ja kauppaa tehtiin ruo-
honleikkureista, trimmereis-
tä ja moottorisahoista. Antti 
Hökkä ja Eemeli Tapojärvi 
hoitivat maistuvat ja kypsät 
grillimakkarat asiakkaille. 
Henkilökunta tahtoo kiittää 
asiakkaita hienosta päivästä.

Konepäivien työnäytös hoitui automaattisesti robottileikku-
rilla.

Pudas-Koneesta löytyy ajoleikkureita jokaisen tarpeeseen. Kuva Anu Salmela

Robottileikkuri on 
uuttera nurmikon-
leikkaaja
- Robottiruohonleikkurin 
toiminta tontilla perustuu 
rajakaapeliin, joka asete-
taan maaston mukaan noin 
neljän sentin syvyyteen. Se 

on näkymätön aita. Leika-
tessaan nurmikkoa robotti 
kääntyy rajakaapelin luota 
toisen suuntaan. Kännykän 
kautta voi esimerkiksi tar-
kistaa robotin sijainnin, kat-
soa, onko se latausasemal-
la ja tarvittaessa lähettää sen 
leikkuutöihin. Robottiruo-

honleikkurit ovat yleistyneet 
erittäin nopeassa tahdissa 
viime vuosina Pudasjärvel-
lä. Robotti hoitaa vaivatto-
masti 600-5000 neliön alueet. 
Robotti menee automaatti-
sesti latausasemalle ja hoitaa 
nurmikonleikkuun äänettö-
mästi. Robotti leikkaa vain 

vähän kerrallaan, joten ruo-
honippuja ei synny eikä nii-
tä kantaudu sisätiloihin, ker-
toi kauppias Kyösti Hökkä.

Ape Nieminen

Kaupunginvaltuuston ko-
kous oli tiistaina 31.5. Kurki-
salissa. Kokoussaliin oli saa-
tu uudistettua äänentoisto, 
joten valtuutetut saattoivat 
käyttää puheenvuorot pai-
kaltaan. Kokouksen alussa 
oli merkkipäivämuistamisia; 
Mari Kälkäjä 50-vuotismerk-
kipäivän ja Ari-Pekka Niemi-
nen 60-vuotismerkkipäivän 
kunniaksi. 

Ajankohtaisimpana asiana 
kokouksessa oli Pohjois-Poh-
janmaan hyvinvointialueen 
sekä kuntien ateria- ja puh-
tauspalvelujen inhouse -yh-
tiöiden perustamisesta päät-
täminen sekä siihen liittyvän 
osakas- ja perustamissopi-
muksen hyväksyminen. Asi-
aa oli valmistellut valmiste-
lu- ja ohjausryhmä juridiikan 
ja talouden asiantuntijoiden 
tukemana. Kaupunginjohta-
jan esittelyn jälkeen päätettiin 
yksimielisesti sitoutua alueel-
lisen ateria- ja puhtauspalve-
luja tuottavan inhouse -yh-
tiön perustamiseen yhdessä 
hyvinvointialueen ja muiden 
yhtiön osakkaiksi sitoutuvi-
en organisaatioiden kanssa. 
Samalla hyväksyttiin nykyi-
sen kaupungin ateriatoimin-
nan siirtäminen perustetta-
valle yhtiölle. Hyväksyttiin 
myös kaupungin ateriapalve-
luksessa olevan henkilöstön 
siirtämisen liikkeenluovu-
tuksena vuoden 2022 aikana. 
Kaupungin edustajaksi yhti-
ön yhtiökokoukseen nimet-
tiin Tomi Timonen, nimitys-

Kaupungin ateriapalvelut siirtyvät usean kunnan yhteiseksi palveluksi
toimikuntaan Janne Karhu ja 
osakasvaliokuntaan Anni-In-
keri Törmänen. 

Siurualta  
äänestämään  
Kurenalle 
Keskusvaalilautakunnan eh-
dotuksesta Siuruan äänes-
tysalue päätettiin liittää vaa-
lisalaisuuden säilyttämisen 
vuoksi Kurenalan äänestys-
alueeseen. Varsinaisina vaa-
lipäivinä äänestysalueen ää-
nestysmäärät ovat olleet 
kaksissa edellisissä vaaleis-
sa alle 50. Yhdistämisen jäl-
keen Pudasjärvellä tulee ole-
maan viisi äänestysaluetta; 
Ervasti-Jaurakka-Puhos, He-
tekylä-Kipinä, Kurenala, Sa-
rakylä ja Syöte-Iinattijärvi-
Hirvaskoski. 

Hyvinvointi- 
valiokunnan asiaa
Kokouksen alussa oli myös 
valiokuntien katsaukset, jois-
ta julkaistiin viime viikon 
lehdessä Yhteisövaliokunnan 
katsaus. Hyvinvointivalio-
kunnan katsauksessaan vara-
puheenjohtaja Katri Virtanen 
kertoi valiokunnan varhais-
kasvatukseen tutustumis-
vierailusta Pikku-Paavalin 
ja Pikku-Piitun päiväkotei-
hin. Tilat todettiin toimiviksi 
ja erinomaisiksi. Varhaiskas-
vatuspalvelut toimivat ny-
kyisin kahdessa toimipistees-
sä, ryhmäperhehoitopalvelut 
neljässä kohteessa ja lisäksi 

on viisi perhepäivähoitajaa, 
jotka hoitavat lapsia koto-
naan. Haasteita tuovat äkilli-
set sijaistarpeet ja koulutetun 
henkilökunnan saanti. Jous-
tavasti pyritään järjestämään 
vanhempain vapaat, joissa 
säilytetään lapsen oikeus hoi-
topaikkaan. 

Perheille oli järjestet-
ty 18.5. Pirtissä Kulttuu-
ri hyvinvoinnin rakentaja-
na -tapahtuma, joka päättyi 
MisseKissan konserttiin. Ta-
pahtumalla pyrittiin madal-
tamaan perheiden kynnys-
tä käyttää Pirin monipuolisia 
palveluja ja osoittaa, kuinka 
paljon on talossa kulttuuria. 

Avustuksia ja  
talouskatsaus
Panuman yksityistien perus-
parannushankkeen suunnit-
telukustannuksia avustettiin 
24 180 eurolla. Sillan koko-
naiskustannukset ovat 76 000 
euroa, josta Ely-keskus avus-
taa puolet. 

Haukiojan yksityistien pe-
rusparannushankkeeseen 
myönnettiin 15 prosentin 
avustus, summaltaan 5394 
euroa. 

Hallintojohtaja Seija Tur-
peinen esitti katsauksen al-
kuvuoden talousarvion to-
teumasta. Turpeinen kertoi 
verotulojen kertyneen sel-
keästi talousarviota ja edel-
lisvuotta paremmin ja siltä 
osin näyttää hyvältä. Valtion-
osuudet on tilitetty suunni-
tellusti. Rahoitustuotot- ja 

kulut ovat olleet alle talous-
arvion ja sijoitusten tuotto 
oli alkukuukausina negatii-
vinen. 

Pumptrack/ 
Skeitti/Scootti- 
parkista aloite
Kaupunginhallitus saat-
toi valtuustolle tiedoksi sel-
vityksen Janne Järvenpään 
puolitoista vuotta sitten teke-
mään kuntalaisaloitteeseen 
Pumptrack/Skeitti/Scoot-
tiparkin rakentamisesta Lii-
kennepuiston läheisyyteen. 
Demokraattisten, maksutto-
mien, kaikille avoimien ma-
talan kynnyksen lähiliikun-
tapaikkojen rakentaminen 
on kannatettavaa. Skeittaus 
ja scoottaus elää Suomessa 

uutta nousukautta ja harras-
tajamäärät kasvavat vauhdil-
la ympäri Suomen. Pudasjär-
velle ja Syötteelle toteutetut 
skeittipaikat ovat olleet suo-
sittuja, mutta irralliset puus-
ta rakennetut elementit al-
kavat olemaan käyttöikänsä 
päässä. Kiinteiseksi rakenne-
tut rakenteet kestävät huo-
mattavasti pidempään ja 
vähemmällä ylläpidolla. Esi-
tetty alue liikennepuiston 
vieressä on lähtökohtaises-
ti toimintaan sopiva, sen si-
jaitessa keskeisellä, helposti 
valvottavalla alueella, lähel-
lä taajaman palveluita sekä 
esimerkiksi nuorisotiloja. Ta-
louden sopeuttamisohjelman 
mukaisesti liikuntapaikko-
jen vuotuisia ylläpitokustan-
nuksia tulee pienentää mer-

kittävästi nykytasosta, mikä 
ei mahdollista uusien liikun-
tapaikkojen lisäämistä palve-
luverkkoon ilman paikkojen 
vähentämistä toisaalla. Ole-
vien määrärahojen puitteissa 
nykyisten liikuntapaikkojen 
ylläpitäminen on haasteellis-
ta ja resurssit pyritään käyt-
tämään olevien paikkojen 
ylläpitoon. Tulevassa liikun-
tapaikkarakentamisessa tu-
lee erityisesti huomioida pal-
velun ylläpitokustannukset 
sekä investoinnin vaikutta-
vuus suhteessa käyttäjämää-
rä. Asiaa tarkastellaan tulevi-
en talousarviovalmisteluiden 
yhteydessä.

Heimo Turunen

Valtuutettu Marko Koivula ja Anni-Inkeri Törmänen tutustuivat Mari Kälkäjän 50-vuotislahja-
koruun, jonka aihe oli 1700-luvulta Kurjen Pönkälän talon emännän avainkokasta. 
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Pörhön Autoliike Oy järjes-
ti 10.6 asiakkailleen koeajo-
päivän Pudasjärven ABC:lla. 
Koeajettavina olivat Nis-
san Qashqai, Citroen C5 X, 
Cupra Born ja Peugeot 308 
SW. Koeajopäivän kiinnos-
tavin auto lienee ollut Cupra 
Born, joka on 100 prosentti-
nen sähköauto. Auton kiih-
tyvyys nollasta sataan kilo-
metriin tunnissa kestää noin 
kuusi ja puoli sekuntia. Au-
tosta löytyy 231 hevosvoi-
maa ja akusta riippuen säh-
kölatauksella pääsee jopa 
500 kilometriä. Peugeot 308 
SW on farmari lataushybri-
di, sen saa ainoastaan bensii-
nimoottorisena. Sähkötilassa 
voi ajaa noin 60 kilometrin 
matkan. Tehoa autossa on 
180 hevosvoiman verran. 
Koeajopäivässä oli mahdol-
lisuus tutustua uuteen Citro-
en C5 X:ään, jossa yhdistyy 
sedanin eleganssi ja farma-
rimallin dynamiikka. Auto 
on ladattava hybridi, jossa 
on 225 hevosvoimaa. Säh-
köinen toimintamatka on 55 
kilometriä ja sitä ylittäviltä 

Pörhön Autoliike toi sähköautot Pudasjärvelle
kilometreiltä sähkömootto-
ri tukee polttomoottoria vä-
hentäen kulusta huomatta-
vasti. Neljäntenä autona oli 
esillä Nissan Qashqai niin 
sanottu kevythybridi, joka 
ottaa sähkön auton pyöristä. 
Sähkö avustaa liikkeelle läh-
dössä, mutta varsinaista toi-
mintamatkaa ei voi sähköi-
sesti ajaa.

Sähköllä  
edullisesti
- Cupra Bornin hinta vaih-
telee 45-51 tuhannen euron 
välillä riippuen akun koos-
ta ja varustelusta. Asiakas 
voi valita autoon 58 kilo-
watin tai 77 kilowatin akun 
riippuen omista tarpeistaan. 
Pienemmällä akulla pääsee 
noin 420 kilometriä ja isom-
malla akulla jopa 540 kilo-
metriä. Cupra Bornia voi 
ladata kotipihassa ihan nor-
maalin sähkörasian kaut-
ta tai Type 2-latausjohdon 
avulla. Kolmas vaihtoehto 
on käyttää pikalatausasemi-
en latauspalveluita. Akku la-

tautuu suhteellisen nopeasti 
80 prosenttiin. Kun latauk-
sen suorittaa kotona, tulee 
sadan kilometrin matkalle 
hinnaksi noin kolme euroa. 
Täysautojen kysyntä on rä-
jähdysmäisesti kasvanut tä-
män vuoden aikana. Mei-
dän liikkeessä 80 prosenttia 
asiakkaista kysyy ladattavia 
hybridejä tai täyssähköauto-
ja. Paljon kysellään autojen 
hinnoista, malleista ja kuin-
ka pitkä on toimintamatka 
ja millaisia uutuusmalleja 
on tulossa, kertoi automyy-
jä Teemu Kotajärvi.

- Koeajopäivässä asiak-
kaita on käynyt ihan muka-
vasti, koeajoja ja tarjouksia 
on tehty. Tämä päivä on ol-
lut positiivinen yllätys. Oli 
mukava rantautua asiakkai-
den luokse. Täällä on syn-
tynyt paljon hyvää keskus-
telua autoista ja muusta. 
Suomen teillä liikkuu säh-
köautoja noin prosentin ver-
ran. Sähköautojen kysyntä 
on ollut viime aikoina ko-
vaa, siksi asiakkaan on hyvä 
autokauppaa tehdessä huo-

Pörhön automyyjät Severi Mustonen ja Teemu Kotajärvi kertoivat pudasjärvisille asiakkaille 
sähköautojen ominaisuuksista.

mioida pitkät toimitusajat, 
opasti Teemu.

Pudasjärvellä sähköauto-
jen latauspisteitä löytyy ai-

nakin Osuuspankin, Pirtin ja 
ABC:n piha-aluilta ja uusin 
latauspaikka avattiin Nes-
teelle viime viikolla.

Ape Nieminen

Hollantilaiset Peter ja Bea 
van Heezik pysäköivät 1972 
vuosimallinsa Citroen ABC:n 
parkkipaikalle. Samaan ai-
kaan oli menossa Pörhön Au-
toliikkeen koeajopäivä, jossa 
oli esillä muun muassa hybri-
di Citroen. Autoliikkeen siir-
toajaja tiesi, että tätä kyseistä 
Citroeta ei ole koskaan tuotu 
Suomeen. Auto on arvokas ja 
varsinkin niin sanottu rätti-
malli. Van Heezikit ovat osa 
Hollannista lähtenyttä auto-
ryhmää, joka ajaa Suomen 
kautta Norkappiin. Ryhmään 
kuuluu 22 perinneautoa. 

Toinen samankokoinen 
ryhmä ajaa Ruotsin kautta. 
Norkappista ryhmät pala-
vat yhdessä Ruotsin kautta 
Hollantiin. Van Heezik ovat 
onnekkaita, kun saavat ajaa 
kauniin Suomen läpi. Suo-
mi on heistä täydellinen maa. 
He halusivat tietää, kuinka 
kylmää Pudasjärvellä on tal-
vella? He sanoivat, että Suo-
men kieltä on vaikea lukea. 
Euroopassa ei ole mitään sa-
manlaista kieltä kuin suomi, 
he sanoivat. Automatka kes-

Tavoitteena Norkapp

Peter ja Bea van Heezik ensi kertaa Pudasjärvellä.

tää kolme ja puoliviikkoa. 
Van Heezik ostivat Ameri-
kan vientiin tarkoitetun au-
tonsa 25 vuotta sitten. Eu-

roopan mallissa etuvalot 
kääntyvät, Amerikan mallis-
sa ei.

Auto oli alun perin valkoi-

nen tumman ruskealla sisus-
tuksella.

Ape Nieminen

Kuva puhukoon itse. Sisustus oli ennen tumman ruskea.

Pudasjärven kirkossa soi 
maanantaina 20.6. kello 19 
Seeli Toivion yli 200-vuoti-
as sello ja mezzosopraano. 
Tunninmittaisessa konser-
tissa kuullaan J. S. Bachin 
kauniita sellosarjoja sekä 
kotimaisia lauluja, jotka 
Toivio itse sellollaan säes-
tää. Kuullaan mm. Oskar 
ja Aarre Merikannon lau-
luja, sekä Bach-Gounod’n 
Ave Maria ja monta muuta. 
Toivio kertoo musiikin lo-
massa vanhasta sellostaan. 
Toivio ylsi viime vuon-
na pidetyssä Toivo Kuu-
la -laulukilpailussa finaa-
liin ja sai erikoispalkinnon 
parhaasta modernin laulun 
esityksestä. Toivion ooppe-
radebyytti on tänä kesänä 
Wagnerin ”Siegfried”-oop-
peran Erdan roolissa. Seeli 
Toivio on musiikin tohtori 

(Sibelius-Akatemia), ja on 
esiintynyt kotimaan lisäksi 
mm. Japanissa, Keski-Eu-
roopan maissa laajasti sekä 
USA:ssa mm. New Yorkin 
Carnegie Hallissa kahdesti. 
Toivion erikoisuus on ni-
menomaan laulaa ja soittaa 
yhtä aikaa: nyt onkin tilai-
suus nähdä ja kuulla sitä. 

Konserttiin on vapaa 
pääsy, ohjelma maksaa 10 
euroa (käteinen). Levyos-
toissa käyvät myös kortit: 
myynnissä on laaja vali-
koima Toivion levytyksiä, 
mm. kaikki Bachin sello-
sarjat tuplalevyllä, laulule-
vyjä ja lukuisia sellolevyjä.

Konsertin järjestävät 
Pudasjärven seurakunta 
ja Pudasjärven kaupungin 
kulttuuripalvelut.

Keijo Piirainen

Seeli Toivion erikoisuus on laulaminen ja soittaminen yhtä 
aikaa. Kuva Paul Paasimaa.

Sello ja laulu 
soi kesäillassa
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- Minä olen syntynyt Ranu-
alla ja olin Koiviston sekata-
varakaupassa myyjänä. Sil-
loin olivat säännöstelykortit 
käytössä, mutta tavaraa ei 
välttämättä ollut, mitä myy-
dä. Jatkosodan aikana tuli 
lähtö evakkoon Ruotsiin. 
Haaparantaan mentiin Si-
mojokivartta kävellen karjan 
kanssa. Puoli vuotta olimme 
evakossa. Kun menin naimi-
siin, muutin mieheni luokse 
Pudasjärven Kokkokylään 
maalaistalon miniäksi. Avio-
mieheni Toivo Tuomaala oli 
poromies ja saattoi viipyä 
viikonkin poronhoitoreis-
suilla. Lypsykarjaa pidim-
me aina 90-luvulle saakka, 
mutta niistä luovuttiin kor-
kean iän ja Toivon sairauden 
vuoksi. Toivo kuoli 1996, 
jonka jälkeen asuin yksin 
Taapelissa 26 vuoden ajan. 
Kun ajattelen tätä 100 vuo-
den jaksoa, niin ensimmäi-
seksi nousee mieleeni koti-
mökkini. Ensin me asuimme 
mummolassa ja sitten isä 
rakensi meille ison pirtin. 
Siellä niitä parhaimpia lap-
suusvuosia elettiin, muiste-
li Marjatta.

Lapset ovat  
elämän siunaus
Marjatalle ja Toivolle syntyi 
seitsemän lasta, jotka kaik-
ki ovat vielä elossa. Jälkikas-
vua on siunaantunut jo vii-
denteen polveen. Marjatasta 
on hauska nähdä lasten lap-
sia ja heidän lapsiaan.

Lapsen lapsia on 21 ja las-
tenlastenlapsia 39. He ovat 
aina lämmöllä muistaneet 
mummia ja viihtyneet hänen 

Marjatta Tuomaala 100 vuotta
seurassaan. Marjatasta se on 
suuri lahja, kun voi nähdä 
jälkipolven kasvavan. 

Nuorin, Atlas on juuri 
täyttänyt vuoden. Atlas on 
Santerin poika, joka on Ma-
tin poika, joka on Raijan poi-
ka, joka on Toivon ja Marja-
tan tytär! Atlas oli mummin 
syntymäpäivillä Taapelis-
sa 11.6. ja yhteisessä valoku-
vassa mummin pitäessä hän-
tä sylissään. ”Taapelissa on 
aina ollut ovet auki kulkijoil-
le. Mummi sanoo aina, että 
vierasta ei puhuteta ennen 
kuin se on ruokittu,” sanoi 
Leena Löppönen, joka piti 
syntymäpäiväpuheen Mar-
jatalle Taapelissa.

- Mikä on sinun tärkein 
saavutuksesi? Mitä olemme 
sinulta oppineet? Ei se, mon-
tako lehmää lypsit. 

Ei aikaisten aamujen vai-
vat. Eikä pitkien päivien työ. 
Ei kunniakirjojen määrä. 
Eikä edes valkoisen ruusun 
risti, jonka presidentiltä sait. 
Vaan se rakkaus, jota säteilet 
ympärillesi, kuinka saat mei-
dät tuntemaan, tärkeiksi ja 
tarpeellisiksi, hyväksytyiksi 
ja rakastetuiksi. Juuri sellai-
senaan kuin olemme.

Se lämmin läikähdys. 
Aito tunneside sydämes-
tä sydämeen. Näitä kultai-
sia lankoja olet kutonut, elä-
mässäsi valtavan verkoston. 
Sinun luoksesi on voinut 
tulla raskain sydämin, mul-
taisin saappain. Sinun luo-
tasi on kulkija lähtenyt, kyl-
läisenä, kevein mielin. Olet 
ollut meille paras suvaitse-
vaisuuden opettaja. Siihen 
ei ole tarvittu suuria sanoja, 

vaan pieniä käytännön teko-
ja. Avoin ovi, jakkara oven 
pielessä. Hyväksyvä katse. 
ei pahaa sanaa kenestäkään. 
Sinun myönteisyytesi on ol-
lut kantava voima, sukupol-
vien ketjussa. Nauruasi kau-
niimpaa en ole kuullut.

Ennen tehtiin  
paljon työtä
Marjatta ei ajatellut nuore-
na, että eläisi 100-vuotiaak-
si. Hän ei osaa sanoa, mikä 
on hänen pitkän ikänsä sa-
laisuus. ”Siinä kait se on 
päivästä toiseen mennyt. 
Työtä on pitänyt tehdä läpi 
elämän. Päiväunia ei ole tar-
vinnut päivällä nukkua. En-
nen piti tehdä ruumiillista 
työtä, se kai minut on ter-

veenä pitänyt. Ennen oli 
isoja taloja siinä minunkin 
naapurissa. Isäntä pani nuk-
kumaan selälleen pirtin latti-
alle ja pani kippurakärkisen 
saappaan toisen nokkaan ja 
kun se siitä tipahti lattiaan, 
isäntä sanoi väelleen: Nyt 
töihin! Siinä oli herätyskello. 
Joskus olen rukoillut iltaisin 
ja joskus on jäänyt rukoile-
matta. Minun elämä on ollut 
sitä sun tätä, mutta kyllä kai 
se on kiitoksen puolelle jää-
nyt. Kiitollinen mieli antaa 
voimaa. Sitä tarvitaan aina.” 

Marjatta asui yksin Taa-
pelissa aina tämän vuoden 
alkuun, jolloin hän muutti 
Yläkartanoon. Mummilla on 
edelleen laaja läheisten piiri. 
Hänen luonaan käy päivit-

Miniä Sirkka-Liisa Tuomaala, lapsen lapsen lapsi Kukka Löp-
pönen, lapsen lapsi Leena Löppönen, lapsen lapsi Janne Tuo-
maala juhlimassa päivänsankaria Marjatta Tuomaalaa Yläkar-
tamossa.

Marjatan elämänohje 90-vuotiaana: ”Nukun, kun nukuttaa, 
syön, kun on nälkä, teen töitä, kun siltä tuntuu.”

2.-luokkalaiset Eevi ja Ree-
tamari olivat toukokuise-
na päivänä tulossa kou-
lusta, kun he huomasivat, 
kuinka paljon roskia on 
heitelty tien varteen. Ty-
töt päättivät, että tulevat 
myöhemmin keräämään 
roskia, ja että olisi muka-
vaa saada mukaan enem-
mänkin kerääjiä. Siitä ty-
töille nousi mieleen ajatus 
perustaa luontokerho.

- Kerhon tarkoitus on 
saada lapset kiinnostu-
maan luonnosta ja luon-
nonsuojelusta. Kerhossa 
kerätään roskia, käydään 
retkillä ja opetetaan ker-
holaisille asioita luonnos-
ta, kertoo Reetamari.

- Toivomme, että luon-
to on tulevaisuudessa 
puhtaampi, jatkaa Eevi.

Tytöt suunnittelivat 
kerhon sisällön aivan itse, 
ja tekivät mainoksen, jon-
ka veivät omaan luokkaan 
esille. Moni luokkakaveri 
kiinnostuikin asiasta. Ty-
töt miettivät jokaisen ker-
hokerran ohjelman etukä-

Hauskoja oppeja luontokerhossa

teen, ja etsivät lisätietoja 
kerhon ohjaamista varten 
myös kirjastosta. He ovat 
tehneet osallistujille tiedot-
teen, missä kerrotaan esi-
merkiksi, millaiset varus-
teet tarvitaan.

Kerhoa on järjestetty jo 
kaksi kertaa. Ensimmäisel-
lä kerralla kerholaiset kerä-
sivät viisi täyttä ostospus-
sillista roskia Suojalinnan 
ja Lakarin alueelta. Toisel-
la kerralla opeteltiin, miten 
tehdään maja luonnon ma-

teriaaleista.
Eevi ja Reetamari pitä-

vät kerhoa 16.6. asti joka 
torstaina kello 16.30-18. 
Kokoontuminen on Laka-
rilla Lenkkitien puistos-
sa. Tytöt toivottavat ter-
vetulleiksi kerhoon kaikki 
4-9-vuotiaat luonnosta 
kiinnostuneet tytöt ja pojat. 
Kerho jatkuu syksyllä tau-
on jälkeen eri aikataulussa.

Eevi, Reetamari ja Outi

Reetamari ja Eevi pitävät luontokerhoa kesäkuun puolivä-
liin ja syksyllä jatketaan.

Pohjois-Pohjanmaan Hy-
vinvointialueen kolmas val-
tuuston kokous pidettiin vii-
me viikon maanantaina 30.5. 
Kokous käsitteli valmistelu-
vuoden 2021 tilinpäätöksen 
ja toimintakertomuksen sekä 
tarkastuslautakunnan arvi-
ointikertomuksen.

Käsiteltävien asioiden li-
säksi perehdyttiin ajankoh-
taiskatsauksessa laajasti hy-
vinvointialueen talouteen ja 
sen suunnitteluun. Edessä 
on suuri ajattelutavan ja toi-
minnan muutos: Suoritepe-
rusteisesta talous- ja johta-
misjärjestelmästä siirrytään 
tarveperusteiseen raamibud-
jettimaailmaan.

Lähtökohtana talouden 
suunnittelulle on väestön 
palvelutarve ja sen mukai-
nen rahoitus. Rahan käytön 
kannalta ratkaisevia ovat jo 
hyväksyttyyn strategiaan 
pohjautuvat sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden järjestämis-
suunnitelma sekä pelastus-
laitoksen palvelutasopäätös. 
Molemmat suunnitelmat val-
mistuvat tulevana syksynä. 
Alueellisesti palvelutarpeis-
sa on suuria eroja ja ne tulee 

ottaa huomioon rahoituksen 
jakamisessa hyvinvointialu-
een eri osiin.

Valtio osoittaa rahoi-
tuksen pääasiassa palve-
lutarpeen mukaan hyvin-
vointialueille. Nyt ollaan 
määrittämässä lainmukaista 
ja tarkoituksenmukaista pal-
velutasoa, jonka määrittelyn 
jälkeen sitä verrataan nykyi-
seen palvelujärjestelmään. 
Vertailun jälkeen tehdään 
johtopäätöksistä palvelustra-
tegia ja toimialueittaiset toi-
menpideohjelmat. Ohjelmiin 
tarvitaan selkeät mittarit, nii-
den seuranta ja ohjausmenet-
telyt, jotta päästään talouden 
hallintaan ja tasapainoon.

Rahoitusvaje ensi vuodel-
le näyttää 51 miljoonalta eu-
rolta. Epävarmuustekijöi-
tä tähänkin lukuun sisältyy 
esimerkiksi siirtyvien kus-
tannusten oikeellisuuden, 
tarveperusteisen rahoituk-
sen määräytymistekijöiden 
sekä ICT-muutoskustannus-
ten määrän muodossa. Var-
moja kustannuksia lisääviä 
tekijöitä ovat palkkaharmo-
nisointi sekä uuden sairaa-
lainvestoinnin myötä poisto-

jen kasvu.
Hyvinvointialueen lai-

nanottovaltuus on määritel-
ty suhteessa vuosikatteeseen. 
Pohjois-Pohjanmaan hyvin-
vointialue joutuu pyytämään 
heti aluksi sosiaali- ja ter-
veysministeriöltä lisälainan-
ottovaltuutta, jotta uuden 
sairaalan rakentamistyöt voi-
vat edetä.

Edessä on siis kymmenien 
miljoonien tuottavuuden pa-
rantaminen. Kaikki ei voi 
jatkua ennallaan. Palvelu-
tuotannon on uudistuttava. 
Jotain on suljettava ja supis-
tettava. Toisaalle on tehtävä 
kehittämisinvestointeja. 

Hyvinvointialueen orga-
nisoitumista haasteellisem-
pi työ onkin palvelustrategia 
ja toimialueiden toimenpi-
de- ja muutosohjelmien laa-
timinen ja hyväksyminen. 
Osaoptimointi on vältettä-
vä. Kaikkien tulee pyrkiä ko-
konaisetuun: pohjoispohja-
laisten hyvinvointiin ja koko 
hyvinvointialueen talouden 
tasapainoon.

Anni-Inkeri Törmänen

Hyvinvointialueella tavoitteena 
tasapainoinen talous

täin ystäviä ja läheisiä, silti 
mummista tuntuu siellä yk-
sinäiseltä.

– Kyllä täällä on hyvä 
olla. Ei ole moitetta. Kaikki 
on pelannut hienosti. On se 
iso muutos, kun tulee omas-
ta kodista tänne. Se muutos 
siinä sen tekeekin, että van-
ha ihminen ei opi uusille ta-
voille.

Koti on paras paikka, ol-
koon se minkälainen tahan-
sa. Kotona minulla oli mo-
nenlaista tekemistä. Täällä 
ajankulu on erilaista. Kun-

han odottaa ja köllöttelee! 
Päivisin lepäilen. Juttuseu-
raa, sitä saisi olla enemmän, 
tuumaili Marjatta 

Yläkartanon henkilökun-
ta järjesti 9.6. 100-vuotiaan 
Marjatan kunniaksi juhla-
vat täytekakkukahvit, johon 
osallistui koko kartanon 
väki ja muutamia sukulai-
sia. Varsinaiset syntymäpäi-
väjuhlat pidettiin 11.6. Kok-
kokylässä, Taapelin talossa.

Ape Nieminen
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Pukuloistoa ja nuorten 
riemua Hirsikampuksella
Hirsikampuksella valta 
vaihtuu tavallisesti lukio-
laisten keskuudessa perin-
teisesti potkiaisten, penkka-
reiden ja vanhojen tanssien 
kautta. Abit potkitaan ku-
vainnollisesti ulos lukiosta, 
jolloin kakkosluokan opis-
kelijoista tulee koulun van-
himmat. Koronan vuoksi 
nämä perinteiset tapahtu-
mat toteutettiin tänä vuon-
na hieman perinteistä poi-
keten. 

Vanhojen tanssit järjes-
tettiin tänä vuonna Pudas-
järven lukiossa helmikuun 
sijaan perjantaina 27.5. Hir-
sikampuksella. Pukuloisto 
oli jälleen kerran mahtava. 
Tanssit aloitettiin perin-
teisesti Wienin oopperan 
avaustanssilla ja ohjelmis-
ton muita tuttuja tansseja 
olivat mm cicapo ja wiener-
valssi. Parinvaihtotanssina 
tanssittiin hilpeä amerikka-

lainen Jiffy mixer. Päiväl-
lä wanhat esiintyivät koko 
Hirsikampuksen väelle ja 
illan yleisöesitykseen Tuo-
mas Sammelvuo -salille 

vieraiksi oli kutsuttu myös 
läheiset ja ystävät. Pareja 
oli seitsemän. Ohjauksesta 
vastasivat liikunnanopet-
tajat Jari Outila ja Mikko 

Raappana. 

PUDASjärveläinen-lehti, 
kuvat Juha Pätsi.

Työkeskuksen pop-up-tilaisuus 8.6. Kohtaamossa
Työkeskuksen ohjaajat ja asi-
akkaat olivat yhteistuumin 
valmistelleet Kohtaamon 
pop-up-tilaisuutta huolella. 
Edellispäivänä työkeskuksen 
asiakkaat olivat taidolla teh-
neet myytäväksi saunavasto-
ja. Kohtaamon piha-alueella 
oli monia käsitöitä myytävä-
nä muun muassa helmin ko-
risteltuja avainkaulanauhoja, 
linnun pönttöjä ja katuhar-
joja, joiden varsiin oli kudot-
tu villalangasta päällinen. Li-
säksi jokaisesta Onnenpyörän 
pyöräyttämisestä voitti jon-
kun työkeskuksella tehdyn 
palkinnon. Kaiken tämän 
tarkoituksena oli viestit-
tää yrityksille ja yksityisille 
työkeskuksen toiminnan mo-
nipuolisuudesta. Avo- ja tue-
tun työnohjaaja Reija Kälkäjä 
kertoi, että he haluavat yrit-
täjien ja työnantajien huomi-
oivan työkeskuksen kautta 
saatavasta työvoimasta. Esi-
merkiksi avotyössä olevan 
henkilön kustannukset ovat 
tällä hetkellä maksimissaan 
12 euroa päivässä. Avotyö 
on erityisryhmään kuuluval-
le ihmiselle arvostus ja itse-

tunnon kysymys, jossa hän 
työn kautta kokee kokee vir-
kistyvänsä ja kuuluvansa tä-
hän yhteiskuntaan. Avotyön 
tekeminen antaa tiettyä ryt-
miä arkipäivään ja siinä mie-
lessä työntekijälle erityisen 
tärkeää. Monille työkeskuk-
sen asiakkaalle on myönnetty 
jo nuorena eläke. Työn teke-
minen antaa tuntee siitä, että 
minua tarvitaan ja olen hyö-
dyllinen. Tuetun työn mal-
lissa työnantajalla on mah-
dollisuus saada palkkatukea 
palkkakustannuksiin, jon-
ka suuruus on 50 prosent-
tia sekä työolosuhteiden jär-
jestelytukea. Kälkäjä toivoo, 
että yrittäjät ottaisivat häneen 
rohkeasti yhteyttä niistä työ-
tehtävistä, mitä voisi ajatella 
toteuttavan avotyön tai tue-
tun työn kautta. Reijan tavoit-
taa 040-557 2223 tai reija.kal-
kaja at oulunkaari.com

- Tällä pop-up-tapahtu-
malla haluamme tehdä työ-
keskuksen toimintaa näky-
väksi. Meillä on myymälä 
työkeskuksessa. Yrittäjille 
haluamme viestittää, että on 
meillä on tarjota työntekijöitä 

Avo-ja tuetuntyönohjaaja Reija Kälkäjä, työ- ja päivätoiminnanohjaaja Minna Puominen, Tarja Niemelä ja Anne Herukka esit-
telivät työkeskuksen tuotteita Kohtaamon pihassa.

avo- tai tuettuun työhön. Täl-
lä hetkellä työkeskuksen ul-
kopuolisessa työssä käy noin 
25 asiakasta. Meillä on mis-
sio, että moni avotyössä ole-
va voisi päästä tuetun työn 
piiriin, kertoi Kälkäjä.

- Olen ollut aikaisemmin 
avotyössä. Olin siivoamas-
sa Korteessa ja Kurenkarta-
nossa. Hyviä kokemuksia 
minulle jäi avotyöstä. Tykkä-
sin tehdä työtä, kun näin mo-
nia ihmisiä. Nyt työskentelen 

työkeskuksella. Suosittelen 
avotyön tekemistä. Tänä päi-
vänä olen tässä pop-up-ta-
pahtumassa esittelemässä 
tuotteita, mitä olemme teh-
neet työkeskuksella, kertoi 
Anne Herukka.

Oulunkaaren kuntayhty-
män ylläpitämä Pudasjärven 
työkeskus sijaitsee lähellä Ii-
jokea, Rajamaan ulkoilualu-
een tuntumassa.

Ape Nieminen

Kesäpakun ensimmäinen 
ajopäivä osui tänä kesänä 
päivämäärälle 7.6. Olim-
me jo aiemmin saaneet ti-
lauksen Syötteelle. Sään 
näyttäessä melkein +20 
haimme makkaranpais-
toon tarvittavat välineet ja 
eväät mukaan ja suunta-
simme Luppoveden mak-
karanpaistopaikalle, jossa 
meitä odotti jo neljä nuor-
ta. Makkarat syötyämme 
ja jälkiruokakahvit hör-
pättyämme suuntasimme 
Syötteen kylätalolle, jos-
sa meitä odotti kaksi lisää 
kylän nuoria. Nuoret osal-
listuivat arvontaan, jossa 
mahdollisuutena on voit-
taa liput #JUHANNUS-
PUDIKSELLA-tapahtu-
maan. Tarjoilimme myös 
uusille nuorille kahvit ja 
kahvileivät, sekä keskus-
telimme, kuinka loma on 
lähtenyt käyntiin. Erään 
nuoren kommentti oli 
mieleenpainuva, sillä hän 
mainitsi jo tässä kohtaa 
kesää tämän päivän ole-
van paras kesässä.

Nuorten kanssa kes-
kustelimme tulevista va-
lintakokeiden tuloksista 
ja siitä mihin kukakin oli 
hakenut koulutuksiin. Et-
siviä toivottiin myös vie-
lä samaisen viikon tors-
taille viettämään nuorten 
kanssa aikaa Kovalam-
melle, johon lupasimme 
saapua jatkamaan keskus-

telua nuorten kanssa, sillä 
aloituspäivänä aika mei-
nasi loppua kesken nuor-
ten kanssa jutellessa.

Torstaina jatkoim-
me kesäpakuilua satei-
selle Syötteen Kovalam-
melle, johon meidät oli 
aiemmalla kerralla tilat-
tu. Kovalammella meitä 
odotti kuusi nuorta. Nuor-
ten kanssa kahviteltiin, 
pelattiin ristiseiskaa, sekä 
juteltiin mm. some-ilmi-
öistä. Torstaina arvoim-
me myös ensimmäiset 
neljä lippua #Juhannus-
pudiksella-festivaalille. 
Voittajat odottivat kovas-
ti näkevänsä Blind Chan-
nel-yhtyeen kotipaikka-
kunnallansa esiintymässä.

Useampaa nuorta sel-
västi jännittää kesäkuun 
puolessa välissä ilmoitet-
tavat valintakokeiden tu-
lokset, sekä mahdollises-
ti uudelle paikkakunnalle 
muutto ja sen myötä tule-
va itsenäistyminen, sekä 
tietty asioiden hoitami-
nen alusta loppuun itse. 
Uskomme kuitenkin, että 
näillä mahtavilla nuorilla 
on varmasti edessä hieno 
tulevaisuus ja kaikki ovet 
auki maailmaan!

Miika Raiskio & 
Juha Mertala

Etsivä nuorisotyö 

Kesäpakun 
viikkotiedote
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Hirsikampuksella vietettiin 
4.6. vuonna 2019 lukionsa 
aloittaneiden opiskelijoiden 
ylioppilasjuhlaa.

Suomen lipun saattele-
mana tulevat ylioppilaat as-
telivat paikoilleen. Reh-
tori Susanne Nymanin 
tervehdyssanojen jälkeen 
juhlayleisö lauloi Sari Turu-
sen säestämänä ensimmäisen 
ja toisen säkeistön kauniis-
ta Suvivirrestä. Kirkkoherra 
Timo Liikanen kohdisti seu-
rakunnan tervehdyksen juh-
lan päivänsankareille. ”Olet-
te saavuttaneet yhden etapin, 
iloitkaa siitä. Elämä on ai-
nutkertainen. Usko itsee-
si ja omiin mahdollisuuk-
siisi. Unelmoi. Ole rohkea. 
Suunnittele tulevaisuutta, 
mutta elä rohkeasti tätä het-
keä. Ole itsellesi armollinen 
ja hyväksy epäonnistumiset-
kin. Elämässä tarvitaan juu-
ria ja perustaa, jonka varaan 
voi rakentaa.” Ennen yliop-
pilaaksi julistamista Ron-
ja Kokko soitti F.Chopinin ja 
Opebändi Edu Kettusen kap-
paleet. Rehtori Susanne Ny-
man ja apulaisrehtori Juha 
Pätsi jakoivat ryhmänohjaa-
jien Mika Timosen ja Juha 
Hanhelan kanssa valmistu-
ville todistukset ja valkola-
kit ruusujen kera. Kun uudet 
ylioppilaat olivat laskeneet 
juhlallisen arvokkaasti val-
kolakit päihinsä, he ja koko 
juhlayleisö lauloivat perintei-
sen Gaudeams Ìgitur-laulun. 

Ylioppilasjuhlan 
juhlapuheet
Kinnulasta Pudasjärven Il-
mailulukioon opiskelemaan 
tullut Viivi Syrjä piti yliop-
pilaan puheen. ”Loistava 
suoritus kaikilta, olkaamme 
jokainen ylpeitä omasta suo-
rituksestamme. Kotipaikkani 
ja koulun välinen matka on 
326 kilometriä. Tein rohkean 
päätöksen tullessani Pudas-

Hirsikampuksella lakitettiin 18 uutta ylioppilasta
järven lukioon. Olen kiitol-
linen, että sain tehdä valin-
tani tulevaisuuden suhteen 
vapaasti ja että vanhempani 
päästivät minut 15-vuotiaa-
na melkein toiselle puolelle 
Suomea. Lukiovuodet tarjo-
sivat yleissivistävää tietoa ja 
unohtumattomia kokemuk-
sia. Kurssikavereiden sanat 
heikkoina hetkinä auttoivat. 
”Jos ei jaksa, niin koittakaa 
vain jaksaa!” Tällä asenteella 
olemme suorittaneet kaikki 
75 kurssia! Kiitos opettajille 
tsemppaavasta asenteestan-
ne. Erityiskiitos ilmailuopet-
tajallemme Veikko Rasilalle. 
Ilmailu-urani sai tuulta sii-
piensä alle. Pudasjärvi tarjosi 
tosiaan hyvät eväät elämään.

Stipendien jaon ja 
Opebändin musisoinnin jäl-
keen Raija Koivisto piti rie-
muylioppilaan puheen. Hän 
kertoi tulleensa ylioppilaak-
si 50 vuotta sitten. Vuonna 
1972 Pudasjärven lukiosta 
pääsi ylioppilaaksi 51 opis-
kelijaa. Silloin lukiolla oli rat-
kaiseva merkitys tiedon ja 
sivistyksen jakajana, mutta 
myös oppimisen ilmapiirin 
kannustajana. Silloin ei ollut 
internetiä tai puhelimia jaka-
massa tietoa. Lukio antoi hy-
vän pohjan elämälle. Meidän 
ryhmästä ainakin kahdella 
kolmasosalla on korkeakou-
lututkinto ja kolme on väitel-
lyt tohtoriksi. Tänä vuonna 
lukiomme on saanut paljon 
näkyvyyttä ja kiitosta hyväs-
tä menestyksestä. 

- Kukaan meistä ei arvan-
nut, miten paljon maailmam-
me muuttuisi syksystä 2019 
kevääseen 2022. Ennen ko-
ronaa oli monta itsestäänsel-
vyyttä. Lähiopetus luokassa, 
vanhojen tanssit ja penkkarit. 
Juhlamme sankarit suoritti-
vat osan opinnostaan Teams-
yhteyden kautta, jännittivät 
tanssien ja penkkareiden to-
teutumista sekä suorittivat 

ylioppilaskirjoitukset koro-
natartuntoja vältellen, Ukrai-
nan tapahtumia ihmetellen 
ja Suomen orastavaa Nato-
keskustelua seuraten. Suori-
tuksenne on huikea, kaiken 
epävarmuuden keskellä! Kii-
tos teille sinnikkyydestän-
ne ja periksi antamattomuu-
destanne sekä positiivisesta 
kohtaamisestanne. Kiitos ko-
tiväelle, ruoka- ja väline-
huollolle, kuljetuspalveluille 
ja Hirsikampuksen henkilö- 
ja opettajakunnalle, kaikille 
teille, jotka vaikutitte opiske-
lijoiden hyväksi, sanoi rehto-
ri Susanne Nyman. 

Lopuksi uudet ylioppi-
laat ja juhlayleisö yhtyi Su-
vivirren kolmanteen säkeis-
töön: ”Taas linnut laulujansa 
visertää kauniisti, myös eikö 
Herran kansa Luojaansa kiit-
täisi! Mun sieluni, sä liitä 
myös äänes kuorohon ja ar-
mon Herraa kiitä, kun laupi-
as hän on.”

- Lukioaika meni tosi no-
peasti, vaikka oli niin paljon 
poikkeusaikoja. Kirjoituk-
set menivät paremmin kuin, 
mitä osasin odottaa. Sain 
keskittyä lukemiseen rau-
hassa. Psykologia oli kaikis-
ta aineista mielenkiintoisin. 
Se menikin kirjoituksissa hy-
vin. Tulevaisuuden suunni-
telmia mietin vielä kaikessa 
rauhassa. Ensi kevään kir-
joittajille sanoisin, että va-
litkaa ne aineet, jotka tuntu-
vat teistä kiinnostavimmilta 
ja itselle helpommilta. Itsel-
läni oli mukavampi opiskella 
niitä aineita, joista olin kiin-
nostunut. En mennyt mui-
den odotusten mukaan, vaan 
mikä tuntui itsestä parhaim-
malta, sanoi Sirkku Sarajärvi.

Stipendien  
saajat ja antajat:
Henrik Holmi (1.vsk) Pudas-
järven luonnonsuojeluyh-

distys. Antti Rytinki (2.vsk) 
Pudasjärven luonnonsuoje-
luyhdistys. Koulun stipen-
dirahasto. Jesse Pyykkönen. 
Kontiotuote. Vanhempain-
toimikunta. Osuuspank-
ki. Pudasjärven kaupun-
ki. LC-Hilimat Pudasjärvi. 
Koulun stipendirahasto. Lu-
kion stipendirahasto. Iso-
Syötteen hiihtokeskus. Kes-
seli ry. Vera Heiskanen. 
Profin. Vili Härkönen. Pro-
fin. Lukion stipendirahasto. 
Sirkku Sarajärvi. Senioriopet-
tajat. Lukion stipendirahasto. 
Joonas Mattila. Asuntoinsi-
nöörit. Osuuspankki. Pu-
dasjärven kaupunki. Lukion 
stipendirahasto. Viivi Syrjä. 
Pudasjärven kaupunki. Kou-
lun stipendirahasto. Lukion 
stipendirahasto. Lotta Lasa-
la. Paavo Tolosen säätiö. Sara 
Valkola. Pudasjärven Yrittä-
jät ry. Jere Laitinen. MLL. Lu-
kion stipendirahasto. Niko 
Tauriainen. Pudasjärven seu-
rakunnan nuorisotyö.Aino 
Ojala. LC-Pudasjärvi. Luki-
on stipendirahasto. Enna-
mari Pihlaja (2.vsk). Koulun 

Suvivirren kolmas säkeistö laulettiin ylioppilasjuhlassa kunnioittavasti seisaaltaan.Valkolakit päähän! Kolme vuotta opiskelua takana ja odotettu H-hetki täyttyy!

Sirkku Sarajärvellä kirjoitukset menivät paremmin, mitä hän 
osasi odottaa.

Rehtori Susanne Nyman kiit-
ti juhlapuheessaan kotivä-
en huolenpidon merkitystä 
opiskelija elämässä.

stipendirahasto. Jenna Pyyk-
könen (1.vsk). Koulun sti-
pendirahasto. Kauri Ervasti 
(1.vsk). Koulun stipendira-
hasto. Viivi Holappa. Lukion 
stipendirahasto. Aleyna De-
mir. Lukion stipendirahasto. 
Vera Heiskanen. Lukion sti-
pendirahasto. Matleena Su-
anto. Lukion stipendirahasto.

Lehti- ja  
kirjastipendit:
Jere Laitinen. Iijokiseutu. Jes-
se Pyykkönen. Long Play-
lehti. Janne Vääräniemi, Jen-
na Pyykkönen, Kauri Ervasti, 
Henrik Holmi, Ahti Hyypiö, 
Aleksi Kärki, Joonas Matti-
la, Johannes Järvinen ja Samu 
Lehtola. Kemia-lehti. Topi-
as Korteniemi: Uusiouutiset-
lehti. Viivi Syrjä. Sverigekon-
takt i Finland rf.

Tsemppistipendit 
abeille: 
Iida Väisänen, Essi Hinkula, 
Otto Ekdahl Tsemppistipen-

dit 1-2. vs. Joonas Kaivorin-
ne, Jenna Pyykkönen, Tico 
Juntunen ja 2.luokat: Enni 
Vengasaho ja Sofia Harju Il-
mailulinjan stipendi. Ahti 
Hyypiö.

Pudasjärven  
lukion uudet  
ylioppilaat
Demir Aleyna, Ekdahl Otto, 
Heiskanen Vera, Hinkula 
Essi, Holappa Viivi, Hyy-
piö Ahti, Härkönen Vili, 
Laitinen Jere, Lasala Lotta, 
Mattila Joonas, Ojala Aino, 
Pyykkönen Jesse, Sarajär-
vi Sirkku, Suanto Matlee-
na, Syrjä Viivi, Tauriainen 
Niko, Valkola Sara ja Väisä-
nen Iida.

Pudasjärven Ilmailuker-
hon ja Suomen Urheiluilmai-
luopiston stipendit lentäjiksi 
valmistuneille: Ekdahl Otto, 
Hyypiö Ahti, Härkönen Vili, 
Laitinen Jere, Rinne Iiro ja 
Syrjä Viivi.

Ape Nieminen

Pudasjärven lukion uudet valkolakit vuosimallia 2022.  Opebändi esitti kappaleet  ”Toukokuu” ja ”Maailma on kaunis”
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Joskus voi myötätuuli kääntyä navakaksi vastai-
seksi. Näin kävi Arille, kun hänet tutkinut työter-
veyslääkäri totesi: – Teillä ei ole stressiä, ei veren-
painetta eikä mahahaavaa. Tässä on ilmoitettava 
oitis työnantajallenne! 

* * *                                                 
Maakuntia esitellään kaskujen valossa Reino Rasi-
laisen ja Soili Jääskeläisen toimittamassa kirjassa 
”Komiat, reirut ja lupsakkaat” (Valitut Palat 2015). 
Varsinaissuomalainen huumori sisältää jopa ns. 
mustaa huumoria, mutta toisaalta vivahteikas 
kieli antaa hyvä eväät myös lämpimään ja myötä-
elävään kaskuiluun. Itseironialla kestetään jopa 
tamperelaisten ja turkulaisten vitsit. 

* * *
Viikon pähkinä: Miksi turkulaiset lisäävät sipseihin 
suolaa?
Vastaus: Koska pussin kyljessä lukee ”Pan suola”

* * *
Tamperelainen ja turkulainen tapaavat: 
– Oletko tamperelainen?
– En, kyllä minä olen ihan turkulainen. 
– Mutta näytät ihan tamperelaiselta. 
– No joo, olen viime aikoina vähän sairastellut. 

* * *                                                         
Turkulainen putosi neljännestä kerroksesta kadulle, 
mutta mies jäi kuin ihmeen kaupalla henkiin. Paikalle 
kerääntyi ihmisiä töllistelemään pudonnutta.
– Mitä on tapahtunut? paikalle tullut poliisi kysyi.
– Emmä mittä tiär, turkulainen sai sanotuksi. 
– Mää tuli vastäske.

* * *
Eräs rouva nousi Loimaan ja Kosken välillä liikkunee-
seen ”linjapiiliin”. Heti kuljettajan takana olevalla pen-
killä istui juopunut mies, joka höpötti itsekseen. 
Rouva ihmetteli kuljettajalle: – Otetaanko tähän au-
toon juopuneitakin? 
– Juu, ko meette tonnet takapenkillej ja ootte ihan hil-
jaa

* * *
Tamperelainen ja turkulainen tapasivat. Turkulai-
nen kertoi:
– Mä tippusin eile kolmannest kerroksest karulle!
Tamperelainen: – Ja nääs säilyit henkisä? Turkulai-
nen: – Kui sää arvasit?

* * *
Tamperelainen ja turkulainen istuivat baarissa 
oluella. Televisiosta tuli parhaillaan Kymmenen uuti-
set, jossa näytettiin, kun joku mies oli aikeissa hypätä 
kuudennen kerroksen parvekkeelta.
– Lyäräänkö tuappi vetoa, että tuo hyppää? ehdotti 
tamperelainen.
– Lyärä vaa, suostui turkulainen.
Samassa parvekkeella olija hyppäsi ja mätkähti ka-
tuun. Turkulainen tilasi oluen.
– Juaraan pualiksi, mää kattoin jo puoli yhreksän uu-
tiset ja tiesin, että se miäs hyppää, heltyi tamperelai-
nen.
– Nii määki kattosi, mut mä luuli, ett ei se toist kert-
ta hyppäis. 

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Kun myötäinen kääntyy 
vastaiseksi

Saimme upean auringonpais-
teen saattelemana kokoontua 
12.5. Hirvipirtin lämpöön Yli-
Siurualla. Pirttiin oli kokoon-
tunut noin 30 henkilöä muka-
vaan jutusteluun. Matkailun 
yrityskehittäjä Jukka Kou-
taniemi kertoi aluksi Arctic 
Food Lab AFL-hankkeesta, 
jonka kautta voi kylän elin-
tarvikkeita markkinoida ja 
myydä vaikka oman kylän 
logolla varustetuissa pusseis-
sa. Syötteen digimarkkinoin-
nissa on otettu isoja askeleita 
uudistamalla syote.fi netti-
sivusto, jonka kautta erilai-
sia matkailijoita kiinnosta-
via tuotteita ja palveluita voi 
tuoda esille. Näin on tehty-
kin kertomalla uudella Data-
Hub-nettialustalla esimerkik-
si Siuruan kylän ylpeydestä 
eli Euroopan vanhimmasta 
kalliosta, joka löytyy kylän 
alueelta. Tykkyläisen Karin 
ideoimana kalliota voisi tuot-
teistaa, vaikka huumorimie-
lessä korostamalla alueen 
parantavaa tai jopa nuorenta-
vaa voimaa. 

Palvelusuunnittelija Sinik-
ka Mosorin kertoi suunnitteil-
la olevasta kyläsuunnitelma-
pohjasta, johon kylät voivat 
laatia useammalle vuodelle 
tavoitteellisen suunnitelman. 
Myös kylien turvallisuuteen 
tullaan työstämään yhteinen 
suunnittelupohja. 

Kaupunki tulee kerää-
mään kyliltä perinneresepte-
jä syksyllä. Niistä saatiinkin 
maistiaisia, kun tilaisuuden 
alkuun syötiin perunamuusia 
mustikkasopalla. Olihan se 
hyvää! Lisäksi saatiin maistaa 
Siuruan rinkeleitä, jotka ma-
kunsa puolesta kuulostivat 
olevan kyläkierroksen väen 
suosikki. Toivottavasti näitä 
saadaan ostaa markkinoilla 
kaupungin teltalta. 

Siuruan kylä on jo aikai-
semmin lähtenyt mukaan 
Voimaa vanhuuteen sekä 
Ryhmäystävätoimintaan. To-
della erinomaista yhteistyötä 
oman kylän hyödyksi. 

Maailman pisin 
villasukka
Peikkopolun tapahtuma sai 

aikoinaan alkunsa Siuruan 
kylän ideasta ja sitä ollaan 
nyt jatkamassa ensi syksynä 
3. syyskuuta. Kaupunki, Ke-
hitysyhtiö ja kaikki Pudas-
järven kylät tulevat toivotta-
vasti mukaan. Neulekilpailu 
on myös menossa tulevana 
kesänä ja siihen voivat kaik-
ki osallistua. Kilpailuaika on 
elokuun loppuun saakka ja 
neuleista valitaan noin kym-
menen edustavinta yleisö-
äänestykseen, jonka voitta-
ja valitaan vuoden lopulla. 
Kari Tykkyläinen muisteli, 
että joskus on kylällä kudot-
tu ”maailman pisin villasuk-
ka”, jota edelleen voisi esi-
tellä. Laitammekin sen nyt 
etsintäkuulutukseen. Jospa 
se löytyisi, niin sekin saatai-
siin esille uudelleen! Sukan 
nykyisen olinpaikan voi il-
moittaa Sinikalle kaupun-
gille. 

Siuruan kylällä oli tarjolla 
helatorstain aikoihin naisil-
le kohdennettu veistoskurs-
si, jossa Tykkyläinen opetti 
moottorisahan avulla veis-
tämistä. Näin pienillä pon-
nisteluilla saadaan kokeil-
tua erilaisia kylätapahtumia, 
joista voi sitten tulla ihan 
laajemminkin kiinnostavia 
tapahtumia ”korkokenkä-
kukkamekkosuohiihdon” 
tapaan. Lisäksi Tykkyläi-
nen kertoi lähtevänsä ke-
sän alussa Ouluun pitämään 
nuorille kierrätysmateriaa-
leista taidetta –kurssia Kier-
tokaaren kutsumana. 

Elämyksiä  
etäyhteydellä
Kyläaluetta voisi markkinoi-
da myös tapahtumien ja elä-
mysten kautta. Kansainväli-
set matkailijat ovat valmiita 
maksamaan Live-Like-a-Lo-
cal elämyksistä, jossa mat-
kailijat otetaan kylän asuk-
kaiden touhuihin mukaan. 
Voi käydä kalaverkoilla ja 
tehdä ruokaa tai muita nor-
maaleja askareita. Tai aa-
mukahveja voi juoda video-
yhteyden kautta seuraten 
samalla lampureiden aa-
mutouhuja ja jutella heidän 
kanssaan. Myös katiskan ko-

kemisesta on tuotteistettu 
omanlaisensa elämys ja kuu-
lemma kuumille kiville me-
nee nekin palvelut. Asiakas 
ostaa palvelun netin kautta 
ja saa vastineeksi linkin, jota 
kautta voi osallistua elämyk-
seen etänä. Kaikkia matkai-
lijoita ei siis tarvitse saada 
paikkakunnalle, kun voi etä-
näkin osallistua.

KOHOTA-hankkees-
ta Auvo Turpeinen ker-
toi miten kyläyhdistykset-
kin voivat päästä erilaisiin 
digikoulutuksiin mukaan. 
Tuotteistamiseen ja palve-
luiden esille tuomiseen on 
tarjolla maksutonta koulu-
tusta niin yrityksille, kuin 
heidän työntekijöillekin. Yh-
distyksille etenkin viestin-
tään liittyvät koulutukset tu-
levat tarpeeseen, samoin eri 
digi- ja sosiaalisen median 
kanavien käyttöön.

Kalatalouden kehittämi-
seen on nyt tarjolla Kainuun 
ja Koillismaan Kalaleaderin 
kautta myös tukea kalastus-
välineiden investointeihin 
sekä koulutuksia. Kalastus-
matkailuun on käynnisty-
mässä Iijoen lumo –hanke, 
jossa kartoitetaan koko Pu-
dasjärven alueen vesireitte-
jä sekä erilaisia matkailuun 
liittyviä paikkoja. Oulu2026-
hankkeissa tullaan kartoit-
tamaan myös vesistöreitte-
jä, joita pitkin aikaisemmin 
on kuljetettu niin puita, kuin 
tervaakin. Tällaiset kulttuu-
riin liittyvät asiat ovat tär-
keitä nostoja myös Siuruan 
kylän osalta.

Tonteista tietoa 
paluumuuttajille
Sointu Veivo ja Siuruan ky-
läyhdistyksen puheenjohtaja 
Christa van der Vegt olivat 
kyläillassa mukana kaupun-
gin yhteisövaliokunnasta. 
He kertoivat, millaisia toi-
mia kaupungilta halutaan. 
Sointu kertoi myös asumi-
sen politiikasta, jossa on kes-
kusteltu vakituisen asumi-
sen edellytyksistä eri kylillä 
sekä siitä, löytyykö kyläalu-
eilta vapaa-ajan asukkaille 
tontteja. Jos jollain on tontte-

ja myytävänä, niin sellaiset 
kuulemma kiinnostavat pa-
luumuuttajia.

Siurualaiset kokevat tär-
keänä saada nuoret mukaan 
kylätoimintaan. Nuoria on 
osallistunut Munkkiakate-
miaan ja olemme saaneet 
kahdelle nuorelle kesätöitä - 
Kesäduuni OP:n piikkiin.

Siuruan Ryhmäystävätoi-
minta yhteistyössä Pudas-
järven SPR:n kanssa on jo 
vakiintunut toiminta kylä-
alueella. Sen tarkoituksena 
on ollut luoda matalan kyn-
nyksen kohtaamisia. Tavoit-
teena on tuottaa iloa arkeen, 
lisätä osallisuutta, sosiaali-
suutta, hyvinvointia, sekä 
turvallisuutta.

Siuruan Ryhmäystä-
vä kohtaamisissa on saa-
tu jo opastusta; Turvallinen 
kotona asuminen ja harjoi-
teltu ensiavullisia taitoja. 
Sekä pohdittu aivoterveyttä, 
muistiasioita, ruokavalion 
merkitystä, kokonaisvaltais-
ta hyvinvointia, liikuntasuo-
situksia, jumpattu ja pelattu 
bingoa.

Elinvoimaa kylille
Siuruan Kylä ry on mukana 
Pudasjärven Voimaa Van-
huuteen ohjelman työryh-
mässä suunnittelemassa ja 
toteuttamassa koko kaupun-
gin alueelle toimivaa mallia 
liikuntatoimintaan, kuntosa-
liharjoitteluun ja ulkoiluun. 
Tavoitteena on muun mu-
assa tukea kotona asumista, 
luoda uudenlaista verkos-
toitumista, sivukylien pysy-
mistä elinvoimaisena, sekä 
tukea yhdistystoimintaa. Me 
kehotamme muitakin kyliä 
lähtemään mukaan näihin 
toimintoihin.

Kyläillassa olivat muka-
na myös Asmuntin Maa- ja 
kotitalousseura, Yli-Siuru-
an Metsästysseura ry, Siuru-
an kylä ry sekä Liekokylän ja 
Siuruan vesiosuuskunnat.  

Sydämelliset kiitokset Siu-
ruan kylän väelle todella 
ikimuistoisesta illasta!

Kyläkierroksen porukka

Kyläkierroksella Siurualla

Tarinoita takkatulen loimussa, 
mustikkasoppaa ja muusia masussa

Siuruan kyläillassa olivat edustettuna myös kylällä toimivat 
eri yhdistykset.

Hirvipirtin lämpöön Yli-Siurualla oli kokoontunut kyläiltaan 
noin 30 henkilöä mukavaan jutusteluun.

KIRPPIS MA-TI 
20.-21.6. 

KLO 11-16 
Lukiontie 1 

(ent. leipomo) 
Tervetuloa!
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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 

Vuosien tauon pitänyt 
Hampushalli avaa ovensa 
tanssikansalle lauantaina 
18. kesäkuuta, kun uudis-
tetun talon avajaisiin tulee 
viihdyttämään Tiina Pitkä-
nen & Sarmas. 

Tiina on pudasjärveläis-
lähtöinen, nykyään kello-
lainen tummaääninen, vah-
va ja samalla myös herkkä 
tanssilavojen tunteiden 
tulkki. Ensimmäisen albu-
min ”Yksinäisin tyttö kau-
pungin” tämä vuoden 2015 

Tangomarkkinoiden fina-
listi julkaisi jo vuonna 2008, 
jonka jälkeen on purkitettu 
useita singlejä. 

Tiina Pitkänen halu-
aa laulamalla välittää tun-
teita ja tunnelmia sekä en-
nen kaikkea viihdyttää niin 
klassikoilla kuin myös tä-
män päivän modernilla is-
kelmällä. 

Esiintymisiä on laidas-
ta laitaan yksityistilaisuuk-
sista isoille tanssilavoille tai 
laivoille. Tiina Pitkänen ja 

kitaristi Heikki Kalliopuska 
tekevät myös duokeikkoja.

Tiinan kanssa keikoilla 
kiertää viisimiehinen Sar-
mas tanssiorkesteri, jonka 
muusikot ovat kaikki Ou-
lun seudulta. Vokalisti-ba-
sisti Paavo Kokko perusti 
Sarmas-yhtyeen yli 40 vuot-
ta sitten. Hänen lisäksi yh-
tyeessä Jarmo Kuure laulaa 
ja soittaa kitaraa, rumpalina 
on Väinö Karjalainen, har-
monikkaa soittaa Tero Vilp-
pola ja digiharmonikkaa 

Juha Miettunen. 
Sarmas on voittanut 

muun muassa valtakunnal-
lisen tanssiorkesterikilpai-
lun vuonna 2017. 

Iinattijärven Nuorisoseu-
ra ry. toivottaa tanssikan-
san kokemaan uudenlaisen 
Hampushallin tunnelman. 
Ravintolan puolelta saa os-
taa erilaista naposteltavaa 
ja virvokkeita sekä siellä 
on myös anniskeluoikeu-
det. TS  

Tiina Pitkänen viihdyttää tanssikansaa Hampuksessa

Tiina Pitkänen kävi esiintymässä Pudasjärvellä toukokuun 
alussa LC Hilimojen järjestämillä Hyvän Olon Messuilla.
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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.

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

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

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  
p. 0400 499 745

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

• LISÄERISTYKSET
• Kuivaamon elevaattorimontun tyhjennykset ym.

044 981 4433  |  www.ekokarhu.fi

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. ilmanvaihtojärjestelmien 

parannustyöt ja IV-koneiden vaihdot

Pudasjärven Kokoomuksel-
la on tällä valtuustokaudel-
la kaksi kaupunginvaltuutet-
tua, Katri Virtanen ja Ilona 
Ritola, ja lisäksi Ilona on kau-
punginhallituksen jäsen. Pie-
ni valtuustoryhmä on ketterä 
toimissaan ja yhdistyksen hal-
litus toimii valtuutettujen tu-
kena.

Valtakunnallisesti Kokoo-
mus on ylivoimainen mielipi-
dekyselyjen voittaja. Ukrainan 
sota ja sen aiheuttamat ihmis-
ten hädät ovat vauhdittaneet 
Kokoomuksen monivuotista 
Natoon liittymisen tavoitetta. 
Maamme turvallisuus maan-
tieteelliseen asemaansa liitty-
en on merkityksellinen asia, 
niin meille kuin koko Euroo-

pallekin. Kokoomus haluaa 
estää konfliktit rauhanomaisin 
neuvottelukeinoin sekä vah-
van ja uskottavan puolustuk-
sen avulla. Pelotteena mahdol-
lisille hyökkääjille on Naton 
antama selkänoja. Maanpuo-
lustustahto on Suomessa ar-
vossaan.

Paikallisesti me kokoo-
muslaiset haluamme kehittää 
elinkeinoelämää ja luoda yh-
teisöllisyyttä ja viihtyisyyttä 
asukkaille. Virkeä katukuva 
yrityksineen, ihmisten aktivoi-
tuminen oman hyvinvoinnin 
rakentamiseen ja työllisyyden 
ja työntekemisen tahtotilan 
varmistaminen ovat avainasi-
oita. Työpaikkojen hankkimi-
nen, työllistymisen tukeminen 

ja yrittäjyyteen kannustami-
nen ovat keinoja saada vero-
tuoja kuntaan ja yksittäisten 
ihmisten elintasoon paran-
nusta. Erilaiset energianläh-
teet ja maataloustuotteiden 
jatkojalostus, teurastamon ke-
hittäminen sekä etäyhteyk-
sillä toimivat yritykset ovat 
ajankohtaisia tulonlähteitä ja 
kehittämiskohteita. Omassa 
yhdistyksessämme olemme li-
sänneet myös ansioituneiden 
jäsenten muistamista. Ensim-
mäiseksi kunniapuheenjohta-
jaksi valittiin vuosikokoukses-
sa Johannes ’Jussi’ Savikko. 

Pudasjärven kaupungin 
uuden strategian sisältö tu-
kee kokoomuslaisia ajatuksia. 
Osallisuuden lisääminen esi-

merkiksi valtuustoseminaari-
en, kyläkierrosten ja kyselyjen 
avulla ovat kuntalaisten kuu-
lemista. Uusi Matkailun Mas-
ter Plan tuo rohkeasti esille 
mahdollisuuksia kehittää elä-
myksellisyyttä ja luontoarvoja.

Pudasjärven Kehitys Oy:n 
toiminta saa meiltä kiitosta 
yrittäjyyteen kannustamises-
sa, koulutusten järjestämises-
sä ja neuvontatyössä. 

Rakennuskannan yleisil-
me Pudasjärvelle tultaessa on 
parantunut uudisrakennus-
ten myötä. Elinkaarimalli var-
mistanee rakennusten sään-
nöllisen huollon ja ylläpidon. 
Tehty kiinteistöohjelma on 
tarkoituksenmukainen hoi-
dettaessa kaupungin omista-

mia kiinteistöjä. Rappiotilas-
sa olevia rakennuksia on jo 
liikaa. Asumisenpolitiikasta 
on valtuustossa puhuttu pal-
jon ja suunnitelmat etenevät. 
Rimminkankaan alueen hyö-
dyntäminen asuttamisessa tu-
lee edetä. Taloudellisista syis-
tä esimerkiksi valmis tiestö ja 
kunnallistekniikka puoltavat 
alueen ottoa aktiiviseen käyt-
töön. Monipaikkainen asumi-
nen edellyttää palveluja ja sii-
nä on vielä kirittävää. 

Aluevaltuustoon valittujen 
edustajien tulee olla aktiivisia 
koko alueen edustajia, mut-
ta tulee olla myös näkemys-
tä käytännön sote-asioiden 
organisoinnista ja päätösten 
vaikutuksista omalle paikka-

kunnalle. Hyvinvointialueen 
taloudelliset ongelmat jo en-
nen virallista aloitusta eivät 
lupaa hyvää. Palkkojen har-
monisointiin, palkankorotuk-
siin ja toiminnan organisoin-
nin vaatimiin kustannuksiin, 
esimerkiksi erikoissairaanhoi-
dossa, ei ole osattu varautua 
riittävästi. Palvelusetelit, yksi-
tyiset toimijat, Kela-korvaus-
ten säilyttäminen ja korotus 
sekä yhteistyö kolmannen sek-
torin kanssa ovat välttämättö-
miä toimia palvelujen saata-
vuuden mahdollistumiseksi. 
Sehän se tavoite oli.

Pudasjärven Kokoomuksen 
valtuustoryhmä 

Katri Virtanen ja Ilona Ritola

Pudasjärven Kokoomuksen kuulumisia
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PUDASJÄRVEN URHEILIJAT
* jaostotoiminta

KUNTOURHEILU
Tehokävely su 19.6. klo 18 Jyrkkäkosken 
Camping pihalta. Vetäjänä Jimi Parkkinen. 
Tervetuloa!

PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

AVAJAISTANSSIT 
Hampushallilla

la 18.6.2022 klo 20 - 01
Petäjäsalmentie 494, 93277 Iinattijärvi  

Ravintolassa anniskeluoikeudet.  Ravintolassa anniskeluoikeudet.  
Lippu 15 € Lippu 15 € (vain käteismaksu)(vain käteismaksu)

Tulossa 9.7.Tulossa 9.7.
 Kake Randelin& Kake Randelin&

Company  Company  
Iinattijärven Nuorisoseura ry. Iinattijärven Nuorisoseura ry. 

TanssittajanaTanssittajana

Tiina Tiina 
Pitkänen ja Pitkänen ja 

SarmasSarmas

HALUTAAN OSTAA
Rivitalokolmio 

Pudasjärven keskustan 
tuntumasta. 

P. 040 741 0058

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN
4 h + k 98 neliöä. 

Myyntihinta 35 000 €, 
vaihto myös kesämökkiin tai metsätilaan.

Puh. 040 809 2120.

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry
PUDASJÄRVEN PAIKALLISOSASTO

SYYSRETKI 
Rovaniemelle, 

Saariselälle ja Inariin 7.–10.9. 
Retken käyntikohteita ovat mm. Kulttuurikeskus Korun-
di, Saamelaismuseo Siida, Tiedekeskus Pilke, Porotila-
vierailu Inarissa, Rovaniemen kiertoajelu ja Sadonkor-
juumarkkinat sekä illanvietto Ivalon paikallisyhdistyksen 
kanssa. Majoittuminen Kylpylähotelli Holiday club Saari-
selkä ja Hotelli Pohjanhovi. Retken hinta on 454–498 €/
hlö, riippuen lähtijöiden määrästä (osasto avustaa jäse-
niä 50 €/jäsen). Matkalle sopii 50 ensiksi ilmoittautunutta. 
Osaston jäsenet ovat ilmoittautumisessa etusijalla. Retki 
toteutuu, mikäli lähtijöitä on vähintään 30. Yhden hengen 
huoneesta lisähinta on 124 €.  

Lisätiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 
30.6. mennessä Maire Puhakka 044 9707 813.

Pudasjärven 
Kehitysvammaisten 
tuki ry. 

YHDISTYS KUTSUU 
jäsenet ja yhteistyökumppanit 

juhlistamaan 50 v. juhlaa 
Rajamaan rantaan 

tiistaina 21.6. klo 17.00. 
Ohjelmassa mm. musiikkia, tanssia ja kakkukahvit.

Tervetuloa!

50 v.

Pudasjärven Kylän 
Osakaskunnan 

VUOSIKOKOUS 
lauantaina 2.7.2022 klo 13 Neste 

Pudasjärvi, Pietarilantie 46. 
Asiat: Sääntömääräiset.                                            Esimies

Koskenhovilla 
su 19.6.2022 klo 18.00.

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura

BINGO 

Tervetuloa! 

PERINNE JATKUU JÄLLEEN! 
SUUREN SUOSION SAAVUTTANUT

PIKKUJUHANNUS -TAPAHTUMA
RAJAMAAN RANNASSA 

LAUANTAINA 18.6. KLO 17-20  

LEIKKIMIELISIÄ KISOJA, 

ARVONTAA, MAKKARA-, MEHU- 

JA LÄTTYKAHVITARJOILU

                TERVETULOA! 
PUDASJÄRVEN PERUSSUOMALAISET RY

Olen jättänyt tehtäväni Pu-
dasjärven Perussuomai-
set ry:n puheenjohtajana 
10.6., jotta voin täysipai-
noisesti hoitaa luottamus-
tehtävät niin Pudasjärven 
kaupunginvaltuutettu-
na ja hyvinvointivaliokun-
nan puheenjohtajana, kuin 
Pohjois-Pohjanmaan liitos-
sa maakuntavaltuutettu-
na ja maakuntahallituksen 
jäsenenä. Puheenjohtajan 
pestistä luopumiseen ei lii-

ty minkäänlaista dramatiik-
kaa.

Kunnioittavasti
Mirka Väyrynen

Varapuheenjohtaja 
Hannu Nissi
Yhdistyksen puheenjohta-
jan tehtäviä hoitaa varapu-
heenjohtaja Hannu Nissi. 
Hän kertoi, että paikallisjär-
jestön elimet käsittelevät ti-
lannetta muiden asioiden 
lomassa lähiaikoina.

Väyrynen eronnut 
Perussuomalaisten 

puheenjohtajuudesta

KONEVUOKRAUS
- traktorit
- kaivinkone
- pakettiautot
- pyöräkuormaaja
- traktorin ja henkilöauton  
  peräkärryt
- klapikone

Myydään: 
- MB E -03/-05/-17
- MB ML -05

SEULOTTUA  
RUOKAMULTAA

puhdas luonnontuote
haettuna tai
toimitettuna

MYYDÄÄN  
halkoja

P. 0400 926 405            www.kokkopeat.fi
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KONEVUOKRAUS
- traktorit
- kaivinkone
- pakettiautot
- pyöräkuormaaja
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- klapikone

Myydään: 
- MB E -03/-05/-17
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SEULOTTUA  
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haettuna tai
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halkoja

P. 0400 926 405            www.kokkopeat.fi

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 11

Lämpimästi tervetuloa!

Me kehoitamme teitä Me kehoitamme teitä 
vastaanottamaan Jumalan vastaanottamaan Jumalan 
armon niin ,ettei se jää turhaksi. armon niin ,ettei se jää turhaksi. 
2 Kor. 6:12 Kor. 6:1

Yhteisövaliokunnan 
kesäkuun kuulumisia 

MTK Pudasjärven osasto 
oli toimittanut kaupungil-
le esityksen koskien maa-
seudun kehittämistukien 
muutostarpeita. Ohjaus-
esityksenään yhteisövalio-
kunta päätyi esittämään 
kaupunginhallitukselle 
muutosten tekemistä maa-
seudun kehittämistukien 
tukimuotoihin. Maatilojen 
toimintaympäristö muut-
tuu, joten kehittämistuet 
tulee päivittää, jotta pääs-
täisiin mahdollisimman 
suureen vaikuttavuuteen. 
Ehdotuksena on, että ja-
lostussuunnitelmien tuki 
poistetaan ja tilalle otetaan 
sorkanhoitokustannuksiin 
liittyvä tuki sekä laajenne-
taan lomituksen tuki kos-
kemaan myös täysin mak-
sullista lomitusta. 

Mukana markki-
noilla
Pudasjärven markkinoilla 
8.-9.7. kaupungin teemana 
on elävät kylät. Jonkin ver-
ran on kyliä ilmoittautunut 
mukaan. Tervetuloa nekin 
kylät, jotka eivät vielä ole 
ilmoittautuneet mukaan! 
Palvelusuunnittelija Sinik-
ka Mosorin ottaa vastaan 
kylien ilmoittautumisia. 

Yhdistys- 
toimijoiden  
ilmaiset tilat 
Kiinteistöpäällikkö esit-

teli yhteisövaliokun-
nalle tilavalmistelun 
tilannekatsauksen. Käyt-
tömahdollisuudet Hyvän 
Olon Keskus Pirttiin sekä 
seurakunnan seurakunta-
kodin tiloihin ovat olleet 
jatkoselvittelyssä. Kau-
pungin ja seurakunnan so-
pimuksella kaupunki tar-
joaisi seurakunnan tiloja 
yhdistyksille kokoontu-
mistiloiksi, minkä valio-
kunta näkee toimivana 
ja edukkaana ratkaisuna. 
Toimenpiteitä Hyvän Olon 
Keskus Pirtin tilojen käyt-
tömahdollisuuksien laa-
jentamiseen voidaan valio-
kunnan mielestä jatkaa. 

Syksyn kalenteri
Valiokunta suunnitteli ja 
tarkensi syksyn kokouk-
siensa aikatauluja ja aihei-
ta. 

Seuraava ko-
koontuminen
Yhteisövaliokunta pitää 
seuraavan kokouksen-
sa elokuussa, mutta valio-
kunnan jäseniä on tavat-
tavissa markkinoilla 8.-9.
heinäkuuta kaupungin 
esittelypisteellä. Yhteisö-
valiokunta toivottaa kai-
kille kuntalaiselle oikein 
hyvää ja aurinkoista kesää. 
Markkinoilla tavataan!

Ulla-Maija Perttunen

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY:N 

KESÄPÄIVÄ 
EERO RÄISÄSEN EETENISSÄ

pe 17.6.2022 klo 12.
Lähtö Oikopolun pysäkiltä klo. 11.15. 

Ilmoittele, jos tarvitset kyytiä p. 040 517 5266 
TERVETULOA!! Johtokunta  

Voit myydä / ostaa / lahjoittaa / vuok-
rata PUDASTORIN kautta. Normaalit 
PUDASTORIN myynti- / ostoilmoitus-
ten hinnat ovat 15 €. Kiinteistö- ja tont-
tikaupat / -vuokraukset sekä kuvalliset 
ilmoitukset 25€. Hintoihin lisätään 
pienlaskutuslisä 3 €. 

FC Kurenpojat
P9 SARJATURNAUS SUOJALINNALLA 

SU 19.6. KLO 11-16. KURENPOIKIEN 
PELIT 11.00, 12.30, 14 JA 15.30.

P13 KAKKONEN FC KURENPOJAT - OLS/ETELÄ 
SU 19.6. KLO 16 SUOJALINNAN NURMELLA.

Koronarokotukset 
kesällä Pudasjärvellä

Koronarokotusaikoja on kaikkiin 1.-4. annoksiin. Nel-
jänsiä rokotuksia tarjotaan tällä hetkellä

• riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluville 70 – 79 vuotiaille 
• kaikille 80 vuotta täyttäneille

Rokotusaikojen varaus: www.oulunkaari.com tai  
p. 08 5875 5012 ma-ke klo 8-9.  
Soittamalla saat lisätietoa riskiryhmistä.

oulunkaari.com

T E A T T E R I R E T K E N    
Taivalkoskelle Herkonmäen kesäteatteriin su 10.7. 

Tankki täyteen maallamuuttajat -näytökseen. 
Lähtö Oikopolun pysäkiltä klo 16.30.  

Omavastuuosuus jäseniltä 20 €/hlö, ei jäsenet 25 €  
(sis. kyydin ja pääsylipun). Arpajaiset linja-autossa. 

Pudasjärven alueen Sydänyhdistys järjestää

Ilmoittautumiset 30.6. mennessä  
puh. 050 559 9066/Leena.  
Paikkavaraus 40 henkilölle. 
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Iijoen varrella, Ervastissa 
asuva Erkki Ojala kävi lap-
sena vajaan kansakoulun. 
Kuressa oli koulu, mutta 
sinne ei lapsia laitettu, kos-
ka Ervastista oli pitkä mat-
ka sinne. Kun Ervastin kou-
lu avattiin, 

Erkki meni suoraan toi-
selle luokalle. Toisena kou-
luvuotena hän kävi kolman-
nen ja neljännen luokan, että 
ehtisi käydä koulun ennen 
armeijaa lähtöä. Hän oli aina 
yhden vuoden jäljessä ikä-
luokkaansa. Koulussa hän 
oppi laskemaan miinus- ja 
pluslaskut, kerto- ja jako-
laskut sekä prosenttilaskut. 
Päästyään Metsähallituksel-
le metsurin hommiin hänelle 
oli apua matematiikasta.  20 
vuotta Erkki teki metsurin 
töitä valtion mailla. Työnan-
taja koulutti ahkerasti, että 
metsästä tulisi parempaa tu-
losta. Metsurin työt vaati-
vat kuitenkin veronsa. Tuli 
toistuvia sairaslomia. Kättä 
jouduttiin leikkaamaan kol-
me kertaa, välilevy pullis-
tui ja nilkka murtui raskaan 
työn seurauksena. Lääkä-
rit ehdottivat Erkille uudel-
leen koulutusta, mutta Erkki 
ei halunnut lähteä Merikos-
ken ammattikouluun. Hän 
ajatteli: ”Kuka raihnaista uk-
koa tarvitsee”. Erkkiä koh-
danneet useat sairaudet, po-
jan kuolema ja monet muut 
asiat veivät ajatukset muu-
alle. Monien keskustelu-
jen jälkeen Erkille ehdotet-
tiin psykiatrilla käyntiä, joka 
kirjoitti hänelle määräaikais-
ta eläkettä. Lopullisen eläke-
ratkaisun Erkki sai työter-
veyslääkäri Toimi Myllylän 
ansiosta.

Kipinä syttyy
- 30 vuotta sitten, kun jäin 
eläkkeelle aloittelin teke-
mään karhuja. Se oli joskus 
1990-luvulla. Silloin metsu-

Erkki Ojalan karhut herättävät tarinoita ja muistoja

rina ollessa me käytiin Jät-
känpäivillä Itä-Suomessa. 
Siellä oli metsureiden teke-
miä veistoksia. 

Se rupesi kiinnostamaan, 
mutta silloin ei ollut siihen 
aikaa. Minulla oli vakitui-
nen työ ja vaimolla oli pien-
tä maataloustoimintaa. Kun 
jäin suhteellisen nuorena 
eläkkeelle, niin rupesin ko-
keilemaan. Ensimmäinen 
virhe oli siinä, että minulla 
ei ollut tarpeeksi isoa puu-
ta. Ei siitä karhun näköistä 
tullut. Ajan kanssa olen nyt 
20 vuotta kokeillut ja aina 
joskus onnistuu ja on nii-
tä, jotka tarvitsevat. Tärke-
ää, että saisi edes kulut pois. 
Markkinoilla käydessä nä-
kee erilaisia ihmisiä. On-
han se leuhkaa, että ei moi-
tita, vaan jonkun verran jopa 
kehutaan, niin sehän tuntuu 
joltain! Oli se minulle aluksi 
iso kynnys kaupata omia töi-
tään. Jossain vaiheessa sitten 
huomasin, että näistä puu-
töistä voi jopa jäädä jotain, 
kun laskin kulut pois. Kaikki 
minä ilmoitan lisätuloveroil-
moituksessa.

Tarinoita ja  
muistoja
Eläkkeellä ollessa Erkillä on 

ollut aikaa työstää puusta 
erilaisia hahmoja. Seisovat 
karhut ovat lähinnä hänen 
sydäntään, mutta osaa hän 
löytää puusta kotkan, lohen, 
koiran tai Michelin-ukon. 

- On minulla aina jon-
kunlainen visio siitä, mitä 
on tarkoitus tehdä.  Kahdel-
la jalalla seisova pystykarhu 
on minulle helpompi tehdä. 
Pystyssä oleva on näyttä-
vämpi. Kerran joku oli teh-
nyt neljällä jalalla seisovan 
karhun, niin vaimo oli to-
kaissut siitä: ”Tuo on ihan si-
annäköinen!” Siihen oli mie-
hen harrastus jäänyt. 

Erkki teki aikoinaan Ke-
säpilikki-kilpailuun upei-
ta lohia kunniapalkinnoksi 
ja Umpihankihiihdoissa hä-
nellä oli seisova karhu, jonka 
käpälissä oli lyhty ja Terve-
tuloa-kyltti. Kontion toimis-
to- ja tehdasalueella on kak-
si Erkin tekemään karhua. 
Kuljetuspudas käyttää Er-
kin tekemiä pikku-karhuja 
merkkipäivälahjoina. Tuo-
rein yritykselle myyty kar-
hu seisoo K-Raudan etuovel-
la. Yrittäjä Jukka Valkola osti 
karhun kesäkaudella ostavi-

en asiakkaiden arpapalkin-
noksi. Erkki on tehnyt puus-
ta 30 vuoden aikana ainakin 
300 työtä. Erään iäkkään nai-
sen pystykarhu oli lahonnut 
pihaan. Hän soitti Tornios-
ta Erkille ja kysyi: ”Onko 
teillä karhuja?”. Erkki vas-
tasi, että kyllä semmoinen 
löytyy. Nainen kyseli hin-
taa ja kysyi: ”Voitteko tuo-

da sen minulle? Minulla on 
vain iso MUTTA, eihän mi-
nulla ole sellaista määrää kä-
teistä rahaa!” Erkki mietti ja 
sanoi, että ei se ole ongelma. 
Niinpä karhu työnnettiin 
autoon ja suunnaksi Torni-
on Arpela. Karhu pystytet-
tiin pihaan. Iäkkään naisen 
dementoitunut mies istui ul-
kona. Erkki antoi pankkisiir-

tolapun ja lähti. Illalla nai-
nen soitti ja kysyi: ” Tuliko 
rahat perille?” ”Kaikki on 
hyvin”! Iäkäs nainen oli on-
nistunut maksamaan laskun 
internetin kautta, vaikka 
hän ei tiennyt, miten se oike-
astaan oli tapahtunut. 

Ape Nieminen

- Minun kykyni eivät riitä to-
teuttamaan asiakkaan kaik-
kia toiveita. Kerran kysyt-
tiin, tekisinkö luonnollisen 
kokoisen hevosen? Vastasin: 
”Voin suositella sinulle eräs-
tä toista”, kertoi Erkki.

Muutamia vuosia sitten Ke-
säpilikki-kilpailuissa annet-
tiin kunniapalkinnoiksi lo-
hia.

Kerran soitti nainen, joka halusi ison karhun miehellensä syntymäpäivälahjaksi Kotkaan.

Pudasjärven torilla oli 6.6. 
kesän ensimmäinen toripäi-
vä, jossa oli 11 eri myyjää. 
Aurinkoinen sää suosi asi-
akkaiden ja myyjien kohtaa-
mista myyntipöytien luona. 
Myytävänä oli hunajaa, mat-
toja, koruja, lihaa, juustoja, 

kalaa, lakuja ja korituottei-
ta. Paikalla oli mahdollisuus 
huoltaa autojen ilmastointi-
laitteen tai käydä virkisty-
mässä torikahvilassa.

- Useana vuotena olemme 
käyneet täällä. Kyllä ihmi-
set ovat mukavasti lähteneet 

liikkeelle. Meitä on täällä 
paikalla 10 yrittäjää ympä-
ri Suomea ja lisäksi ovat pai-
kalliset torimyyjät Marzu ja 
Jenni Sillanpää. Kyllä tääl-
tä löytyy ihan kaikkea, mitä 
tarvitsee, sanoi Hannu Kari 
Kauhajoelta.

- Meiltä löytyy paikallisia 
tuotteita esimerkiksi Ranu-
alla tehty Aito Lapin Hilla-
hunaja ja muita hunaja tuot-
teita, sanoi Vääräkankaan 
hunajan edustaja Ylivieskas-
ta.

Ape Nieminen 

Torikauden avajaiset

Terveellisiä hunajatuotteita oli tarjolla Vääräkankaan myyn-
tipöydällä.Aurinkoinen sää suosi ensimmäistä torimyyjien päivää.
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Koko kylän kesäpäiväta-
paaminen on lauantaina 2.7. 
Pärjänsuolla Metsästysseu-
ran Hirvihallilla. Tapaami-
nen on jatkoa useamman 
vuoden Pärjänsuon entisten 
oppilaiden kesäisille tapaa-
misille. Viime vuonna oli mu-
kana myös Latvan- ja Suvan-
non koulujen entiset oppilaat 
ja henkilöstö. Porukkaa ko-
koontuikin viime kesänä yl-
lättävän runsaasti, vaikka oli 
hilla-aika parhaimmillaan ja 
juhlapäivä aurinkoinen, ku-
ten aiemmillakin kerroilla. 

Tämänkertainen tapaami-
nen on avoin kaikille. Sinne 
ovat tervetulleita kaikki, joita 
kiinnostaa tulla iloiseen kesä-
päivän viettoon. Jos joku ha-
luaa myydä itsetehtyjä tuot-
teita (ei kirpputori) se on 
mahdollista, myyntipaikka 
on ilmainen. Ruoka- ja kah-
vitarjoilusta vastaa entiseen 
tapaan metsästysseuran nai-
set ja miehet. Kyllä miesten 

Koko kylän kesäpäivä Pärjänsuolla
kokkaama lohikeitto on ver-
taansa vailla, heillä on ”tai-
to hyppysissä”. Samoin nais-
ten leipomat pullat ovat niin 
maistuvia, että juhlaväen ke-
huista päätellen on näin jäl-
kikäteenkin kiitoksen paikka. 
Eikä vähimmälle kiitokselle 
jää Suopunki -orkesteri, joka 
on jälleen lupautunut viih-
dyttämään ja yhteislaulatta-
maan meitä. Mielestäni kesä 
ja Suopunki -orkesteri kuu-
luvat yhteen. Heidän musi-
sointinsa saa mielen iloisek-
si ja ”tanssijalan” keveäksi. 
Kuten aiemmillakin kerroil-
la meillä on myös arpajaiset 
ja hyvät voitot. Tällä kertaa 
arvotaan kaksi upeaa yllätys-
voittoa, yksi voitto arvotaan 
ruokalippujen ostajien kes-
ken ja toinen on arpajaisten 
päävoitto. Ilmoittautuminen 
tapahtumaan on tärkeä, jot-
ta varmistetaan että ruokaa- 
ja kahvia riittää kaikille.

Aapisesta  
muistoja
Sain tässä päivänä muuta-
mana käsiini Aapisen, josta 
me suuret ikäluokat olemme 
päässeet lukemisen alkuun. 
Johan oli mielenkiintoista ja 
jännittävääkin avata kirja, se-
lailla sivuja, kuinka kauan 
unohduksissa olleet muistot 
tulvahtivat mieleen. Kuinka 
opetettiin kirjaimet kuvituk-
sen avulla. Noita kuvia kat-
sellessa, löytyi muutamia ku-

via, joita muistini mukaan 
maaseudun alaluokkalainen 
ei ollut koskaan nähnyt. Vää-
rinhän se vastaus meni, kun 
opettaja kyseli, mitä kuva 
esittää. Kirjan loppupuolel-
la oli mukavia satuja ja lo-
ruja, joita sitten tavaillen al-
kuun yritettiin saada selvää. 
Mieleen tuli ajat, kuinka 
meillä isä patisteli lukemaan 
Kalevaa ja Maaseudun tule-
vaisuutta, että lukutaito har-
jaantui. Eipä niitä kirjoja juu-
ri kotona ollut. Myöhemmin 
kouluille tuli kirjastot, joista 
sai lainata mieleisiä kirjoja. 

Pärjänsuon  
kansakoulun  
tapaamiset
Meillä Pärjänsuon koulun en-
tisillä oppilailla on ollut kol-
met tapaamiset, joissa on 
ollut runsaasti väkeä. Ensim-
mäisellä tapaamiskerralla 
Juhlan tunnelmaa lisäsi, kun 
meidän silloinen opettaja, 
Vuokko Ilkka pääsi juhlaan 
mukaan. Kyllä siellä monella 
kyynel vierähti poskelle hä-
net tavatessaan. Hänellä oli 
taito ottaa syrjäkylän lapset 
tasavertaisina ja näin arempi-
kin oppilas uskaltautui tulla 
mukaan opetukseen, ja vas-
tata tunnilla, kun hän kysyi. 
Näinä kaikkina kuluneina 
vuosikymmeninä voin väit-
tää, että hän pysyy mielis-
sämme parhaana ja kyläyh-
teisössä pidettynä opettajana.

Juhlapuheet
Emeritus maaherra Eino Siu-
ruaisen pitämä juhlapuhe 
käsitteli mm. sodanjälkeistä 
elämää Pärjänsuolla. Kuin-
ka hallanarkojen soiden ym-
päröimää aluetta alettiin rai-
vata pelloiksi. Asumuksia 
rakennettiin, jotta saatiin jon-
kunmoista kattoa pään pääl-
le yhä suuremmille lapsiper-
heille. Näitä ja paljon muuta 
Eino Siuruaisen pitämä juh-
lapuhe sisälsi. Puheita ja 
muisteloita on ollut joka ta-
paamiskerta, joissa on palat-
tu aikaan, jossa suuret ikä-
luokat aloittivat koulutien. 
Viimeisessä tapaamisessa oli 
Määtän perheen jälkikasvun 
vuoro kertoa omat muiston-
sa. On ollut todella hauska 
tavata lapsuusajan leikki- ja 
koulukavereita. 

Tervetuloa iloisen  
kesäpäivän viettoon!                                   

Pidetty opettajamme Vuok-
ko Ilkka.

Edellisen tapaamisen juhlaväkeä.

Aapinen, josta me suuret ikä-
luokat olemme päässeet lu-
kemisen alkuun.

   
Kaarina Lohvansuu-Bremer

Ilmoittautumisia otan vastaan 050 308 0898, 
kaarina.lohvansuubremer@gmail.com         

LC Pudasjärvi Hilimat ko-
koontuivat maanantai-
na 30.5. viettämään kauden 
päättäjäisiä Pudasjärven ko-
tiseutumuseolla, jossa toteu-
tettiin perinteisesti pihan ha-
ravointi. Perinteeksi tapa on 
muodostunut siitä, että klu-
bimme sai kunniakkaan ni-
mensä edesmenneeltä Hilma 
Räisäseltä. Pudasjärveläisit-
täin nimi muuttui kansan-
kielessä Hilimaksi. Hänelle 
kotiseutumuseo oli silmäterä 
ja hänen myötävaikutuksel-
laan Hilimat saivat istuttaa 
oman kuusen museon pihal-
le heti klubin perustamisen 
jälkeen. Komea laatta komei-

Hilimoilla kauden päättäjäiset kotiseutumuseolla

lee kuusen juurella muistut-
tamassa sen historiaa. 

Haravointi museon pihal-
la on taitolaji, kun rapsutel-
lessa pitää varoa sammalen 
irtoamista haravan mukaan. 
Välillä kuului, ”oi ei, onko-
han mitään liimaa tähän”. 
Hyvin kuitenkin onnistuim-
me työssä, jonka jälkeen 
siirryimme museon pirttiin 
pohtimaan mennyttä kautta 
2021-2022. 

Kausi oli valoisam-
pi osittaisista rajoitteista 
huolimatta kuin edellinen 
kausi. Saimme järjestää Isän-
päivänkonsertin viime syk-
syn isänpäivänä ja tämän 

vuoden äitienpäivän lauan-
taina Hyvän Olon messut. 
Kauden aikana pääsimme 
tekemään auttamiskeikkaa. 
Yhteistyössä SPR:n. kans-
sa jaettiin EU ruokia. Ruo-
kaa eli pizzoja jaettiin myös 
seurakunnan järjestämässä 
Apetitin lahjoittamien pitso-
jen jaossa useampien yhdis-
tyksien kanssa. Monta muu-
takin auttavaa tehtävää ja 
lahjoitusta saimme toteuttaa 
kauden aikana.

Kun tapaamiset oli rajoi-
tettu, virkkuukoukut hei-

luivat Hilimojen käsissä ko-
deissa ja wats app ryhmä 
tuki ja antoi neuvoja. Virk-
kasimme ihania isoäidin ne-
liöitä, jotka jäsenemme Katri 
Kemppanen kokosi peitteek-
si ja tyynyiksi arpajaisia var-
ten.

Illastamme museolla teki 
juhlavan uuden jäsenen lu-
pauksen vastaanottaminen 
museon arvokkaassa ympä-
ristössä. Joukkoomme liitty-
välle on mukava tulla, kun 
hänellä nimetään aina kum-
mi, johon voi tukeutua tar-

vittaessa. Tämä on aina iloi-
nen juhlahetki.

Jatkamme toimintaam-
me ja keikkoja on jo tiedos-
sa. Uutena ja innostusta nos-
tavana tehtävänä on nostaa 
luovuutemme esille osallis-
tumalla Syötteen Peikkopo-
lulle peikon valmistamiseen. 
Lapsenmieli herää heti, kun 
pääsemme jäsenemme Kaa-
rina Nevanperän johdolla 
käsiksi luonnonmateriaalei-
hin ja sitä kautta luomaan 
Hilimojen peikon. Yhteistyö 
ja yhdessä tekeminen ovat 

Kummi Kaarina Nevanperä kiinnittämässä Leijonien tunnus-
merkkiä uuden jäsenen Pirkko Savelan puseroon.

Hilimat aloittelemassa haravointia.

Hilimojen istuttaman kuusen 
muistolaatta.

kantavia voimia klubissam-
me. 

Elvi Räisänen
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Aittojärven kyläseura ry. on 
saanut nykyisen nimensä 
vuonna 1992, jolloin lakkau-
tettiin entinen maamiesseu-
ra. Toimialueemme piiriin 
kuuluu neljä kylää; Aittojär-
vi, Kyngäs, Ritva ja Ypyk-
käjärvi. Aittojärven kylä ja-
kautuu järven molemmille 
puolille, Ritva on viimeisin 
kylä Siurualle päin mentäes-
sä, Ypykkäjärvi erkanee Siu-
ruantiestä omaksi kyläksi ja 
Kyngäs puolestaan on tä-
män kyläseuran vanhin kylä 
Livojoen molemmin puolin 
asuttuna.

Vakituisia asukkaita Ait-
tojärven kyläseuran alueel-
la on noin 140 henkilöä ja 

siihen kesäisin kymmeniä 
mökkiläisiä lisää. Aittojär-
ven kyläseuraan pääsee jä-
seneksi veloituksetta kaikki 
kylän asukkaat.

Kauppaa ja koulua ei 
enää ole kyläseuran alueel-
la, joten kaikki asiointi suun-
tautuu Pudasjärven keskus-
taan.

Kyläseuran alueella toi-
mivat Aitto-ojan Metsäs-
tyseura, Aittojärven ka-
laveden osakaskunta ja 
Aittojärven vesiosuuskunta. 
Yhteistyötä tehdään näitten 
seurojen kesken.

Vuotuisina tapahtumi-
na ovat maaliskuun pilkki-
kilpailut, toukokuun Lah-

naralli, kesätapahtuma 
heinäkuussa, syystapahtu-
ma elokuussa ja joululaulu-
tilaisuus joulukuussa. Uusia 
kyläläisiä muistetaan joulu-
laulutilaisuudessa lahjakor-
tilla. 

Johtokunnassa on pu-
heenjohtajan ja sihteerin li-
säksi viisi jäsentä. 

Kyläseuran alueella toi-
mii useita eri alojen yrittäjiä.

Tervetuloa asumaan ja toi-
mimaan kauniin luonnon 

ympäröimän kyläseuramme 
alueelle, lähelle Pudasjär-

ven keskustaa. 

Terttu Salmi

Aittojärven kyläseura

Olin saanut luvan tulla haas-
tattelemaan Aittojärven ky-
län vanhinta asukasta hänen 
kotiinsa Ypykkäjärvelle.

Aamu oli kauneimmil-
laan, eikä takkia enää tarvin-
nut. Matkaa oli noin 5 kilo-
metriä Aittojärven sivuitse 
Ypykkäjärven rantaan. Har-
jun talot olivat kauneimmil-
laan, pihat kukkivat ja järvi 
kimalsi. Ypykänharjulla ta-
lot ovat lähekkäin niin Vete-
läiset kuin Harjut.

Meillä valokuvaajan 
kanssa oli kutsu Harjun An-
nan ja poikansa Juhan ta-
loon.

Talo on iso ja pirtissä 
mahtui ennen vanhaan kin-
kereitäkin pitämään. Isän-
tä tuli järveltä meitä vastaan 
ja siirryimme sisätiloihin. 
Anna tuli iloisena terveh-
timään ja istuimme saman 
tien raataamaan. Kyllä meil-
lä puhetta riittikin. 

Anna Valpuri os. Puuru-
nen on syntynyt 1935 ja kas-
tettu yhdessä Kauko Puu-
rusen kanssa. Kauko on jo 
tuon’ilmasissa, mutta Anna 
jaksaa edelleen 87-vuotiaa-
na.

Hän sanoo, että jaksaa 
edelleen liikkua, eikä ole mi-
tään kipuja. Ulkotyöt ja kar-
janhoidon hän on jo jättänyt 
pois. Poika Juha on hoita-
nut karjan, mutta nyt siitä 
on luovuttu. Siitä huolimatta 
työthän eivät tekevältä lopu!

Anna Harjua tapaamassa

Kylän vanhinta kävi haastattelemassa Aittojärven kirjailija Eija 
Taavitsainen. Seinällä maatilan kunniakirjoja vuosien varrel-
ta sekä ilmavalokuva harjun talomiljööstä Ypykkäjärven ran-
nalla.

Kylän vanhin Anna Harju kät-
tensä töiden ympäröimänä.  

Anna syntyi 8-lapsi-
seen perheeseen. Yksi pojis-
ta kuoli sodan uhrina. Kou-
lu oli Kynkäällä minne oli 
Ypykältä melkoinen matka. 
Mutta oli jotain jatkosodan 
tuomaa hyvääkin. Koulusta 
palatessa saattoi poiketa Pa-
loselälle. Saksalaiset olivat 
räjäyttäneet tarvikkeensa Pa-
loselällä, mistä lapset löysi-
vät aarteita - pojat varsinkin. 
Löytyi sieltä myös Annalle ja 
muille tytöille omia aarteita.

Anna kertoi ruutipusseis-
ta, joita he hakkasivat saa-
dakseen valkoisen silkki-
kankaan kotiin vietäväksi ja 
mitä kaikkea niistä saattoi 
ommellakaan.

Kynkään koulun opet-
tajana oli Lumbakon Mart-
ta, joka osasi lasten mielestä 
kaiken. Häneltä he oppivat 

kasvimaat ja viinimarjat ja 
pellavan viljelyn sekä louku-
tuksen.

Annan vartuttua hän kävi 
ompelukurssin Oulussa ja 
pääsi myöhemmin Osuus-
kauppaan töihin ja myös 
huolehtimaan savottalaisten 
muonituksesta.

Vuonna 1958 Anna solmi 
avioliiton Yrjö Harjun kans-
sa. Heille syntyi 3 lasta Eija, 
Juha ja Eeva. Anna jatkoi 
myyjän työtään Männistön 
kaupassa.

Vuonna 1978 puoliso 
Yrjö kuoli traktorionnetto-
muudessa. Annan oli otetta-

va vastuu talosta. Juha-poi-
ka haaveili lukioon menosta, 
mutta koti tarvitsi miestä 
ja hän luopui toiveistaan ja 
tarttui äitinsä kanssa talon 
pitoon.

Anna on innostunut vil-
lapaitojen kutomisesta ja nii-
tä kyllä syntyy. Kutominen 
on hänelle parasta virikettä, 
kun se on mieluista.

Kiitokset mukavasta seu-
rustelusta Anna Ja Juha ja si-
sar Eija.

Eija Taavitsainen
Kuvat Ari Isola

Maidonkuljetusta 
kolmessa 

sukupolvessa
Yrittäjyys ja maidon kul-
jetus on aittojärveläisessä 
Kuhan perheessä siirtynyt 
sanan varsinaisessa merki-
tyksessä isältä pojalle. 

Paavo Kuha toimi mai-
toauton kuljettajana Pu-
dasjärven Osuusmeijerin 
toiminta-aikana. Meijerin 
loputtua hän siirtyi Valiol-
le töihin. Vapun päivästä 
alkaen, vuonna 1979 Paa-
vo aloitti omalla toimini-
mellä ja kuljetuskalustolla 
maidon ajamisen. Tuolloin 
yrityksen nimeksi tuli 
T:mi Paavo Kuha. 

Reipas vuosikymmen 
toiminimen perustamises-
ta Paavon poika Jukka as-
tui remmiin ja yrityksen 
nimeksi muuttui Paavo 
ja Jukka Kuha Ay. Viiden 
toimintavuoden jälkeen 
avoin yhtiö muutettiin 

osakeyhtiöksi. 
Ensi vuonna Jukka 

Kuha Oy juhlii tämän ny-
kyisen yrityksen nimissä 
20-vuotista taivalta. 

Jukan poika Matti tuli 
isänsä yritykseen varus-
miespalveluksen jälkeen 
vuonna 2015. 

Jukka Kuha Oy:llä on 
tällä hetkellä perheen ul-
kopuolelta kaksi palkattua 
kuljettajaa, joten yksi auto 
kiertää neljän kuljettajan 
turvin Oulun ja Tornion 
välillä. Osuuskunta Poh-
jolan Maito ottaa vastaan 
maidot, mistä maitolitrat 
jatkavat Valiolle jatkoja-
lostukseen ennen kulutta-
jien pöytään saapumista. 

Maitokuljetus Ku-
han perustajajäsen Paavo 
Kuha kuoli vuonna 2021. 

Terttu Salmi

Jukka Kuha Oy kuljettaa tiloilta maitoa Osuuskunta Poh-
jolan Maidolle.

Aittojärvi – KyngäsAittojärvi – Kyngäs
kesälehti 2022kesälehti 2022
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PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
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

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

Kynkäällä toimi 
tiilitehdas ja 

leprahospitaali 

Välitämme maa-aineksia 
Aittojärven ja Siuruan alueelle. 

Kuljetus Sampo Puurunen Oy 
0400 387 593 

sampo.puurunen@kuljetus.inet.fi 

Lapsuuden paikkana Aittojärvi
Kuljetus Sampo Puurunen 
Oy on puukuljetuksiin eri-
koistunut kuljetusalan yri-
tys. Puutavara kulkee jou-
hevasti ja luotettavasti 
hakkuualueilta sahoille ja 
tehtaille. Sampo perusti yri-
tyksen vuonna 1993 palve-
lemaan metsänomistajien, 
puualan yritysten sekä pa-
peritehtaiden kuljetuksia. 
Tutuiksi ovat tulleet niin lä-
hialueiden sahat kuin Stora 
Enson ja Metsä Groupin teh-
taat. Alan ammattilaisina he 
pitävät kiinni sovituista ai-
katauluista, jotta puun myy-
jät ja ostajat ovat tyytyväisiä 
kuljetusvarmuuteen. Yritys 
tekee puutavaran sopimus-
kuljetuksia pääsääntöises-
ti Pudasjärven, Kuusamon 
ja Oulun alueilla. Kuljetus 
Sampo Puurunen Oy:n palk-
kalistoilla on 12 työntekijää. 
Käytössä on kuusi nykyai-

kaista puutavararekkaa, jot-
ka takaavat turvalliset kul-
jetukset kaikkina vuoden 
aikoina.

Sampo Puurunen asui 
lapsena vanhempiensa kans-
sa Aittojärvellä. Mummun ja 
papan luokse oli kiva men-
nä, koska siellä oli monenlai-
sia virikkeitä. Maalaiskylän 
henki ja maisemat takasivat 
rauhallisen ja turvallisen elä-
män pienelle pojalle. Puuru-
sen perhe muutti Kurenalle, 
kun Sampo oli noin kuusi-
vuotias. Mummon ja papan 
luona käytiin silti säännöl-
lisesti vierailemassa. Van-
hemmalla iällä Sampo on 
osallistunut kylän yhteisiin 
tapahtumiin, mikäli joutaa 
työkiireiltään. Lahnarallissa, 
pilkkikilpailuissa ja hirvipei-
jaisissa hän näkee paljon tut-
tuja. Aikoinaan Sampo kävi 
syksyisin kavereiden kans-

Käytössä on kuusi nykyaikaista puutavararekkaa, jotka takaa-
vat turvalliset kuljetukset kaikkina vuodenaikoina.

sa sorsa- ja hanhimetillä Ait-
tojärvellä. Sampolla on vielä 
tiiviit yhteydet kylään, kos-
ka hänen yrityksensä omis-
taa soramontun, josta maa-
ainesta ajetaan tarvitsijoille. 
Sampo on innoissaan, kun 

nuoria perheitä on muutta-
nut asumaan kylälle. Aitto-
järveltä käsin on helppo käy-
dä asioimassa Kurenalla.

Ape Nieminen

Perustaminen
Metsästys eri muodoissaan 
on ikiajoista lähtien kuulu-
nut maaseudun elintapoi-
hin.

Entisinä aikoina sillä on 
ollut jopa huomattava mer-
kitys perheiden ruokatalou-
dessa. Vuosikymmenien ku-
luessa se on muuttunut yhä 
enemmän virkistäväksi ja 
terveelliseksi harrastukseksi. 

Ajatus metsästysseuran 
perustamisesta Aittojärvelle 
syntyi muutamien harrasta-
jien keskuudessa 1960 luvul-
la. Kalevi Jokikokko, Tauno 
Silämaa, Pekka Ponto ja Pek-
ka Lehto alkoivat porukal-
la pohtia asiaa. Tehtiin va-
rovaisia tunnusteluja kylän 
maanomistajien keskuudes-
sa ja kun asialle tuntui löyty-
vän kannatusta, pantiin toi-
meksi.

Perustava kokous pi-
dettiin koululla 31.3.1968.
Paikalla oli yhteensä 29 
kyläläistä. Kokouksen pu-
heenjohtajana toimi Johan 
E. Puurunen ja sihteerinä 
Pekka Lehto. Asian esitte-
lijäksi oli kutsuttu paikalle 
Pudasjärven riistanhoitoyh-
distyksen toiminnanohjaa-
ja kalatalousneuvoja Mat-
ti Poropudas. Esittelyn ja 
alustuksen jälkeen päätet-
tiin yksimielisesti perustaa 
Aitto-ojan Metsästysseura 
-niminen yhdistys ja rekis-
teröidä se lainmukaisessa 
järjestyksessä.

Seuran säännöiksi hyväk-
syttiin mallisäännöt, joista 
poistettiin kohta ampumaur-
heilun harjoittamisesta. Oi-
keusministeriön yhdistys-
rekisteriin seura merkittiin 
pian perustamisen jälkeen 
6.6.1968.

Jäsenistö
Jäseniksi päätettiin hyväksyä 

Aitto-ojan metsästysseuran vaiheita 1968-2022
kaikki halukkaat maanomis-
tajat ja vakinaisesti kyläl-
lä asuvat. Liittymismaksuk-
si määrättiin yksi markka ja 
vuosittaiseksi jäsenmaksuk-
si maattomille viisi mark-
kaa. Maanomistajille ei 
määrätty vuosimaksua. Jä-
seniksi ilmoittautui perusta-
vassa kokouksessa yhteensä 
43 henkilöä. Nykyinen jäsen-
määrä on noin 150. 

Hallinto
Ensimmäiseen johtokuntaan 
valittiin puheenjohtajak-
si Tauno Silämaa ja varapu-
heenjohtajaksi Pekka Ponto. 
Muut johtokunnan jäsenet 
olivat Kauko Puurunen, En-
sio Lehvilä, Simo Pihlaja ja 
Heikki Takaharju.

Puheenjohtajina vuosi-
na 1968-2022 ovat toimineet 
Tauno Siliämaa, Kauko Puu-
runen, Pekka Lehto,

Alpo Kuha ja Jouni Ven-
gasaho vuodesta 2013 alka-
en.

Varapuheenjohtajistoon 
ovat kuuluneet Pekka Ponto, 
Yrjö Piri, Jukka Siuruainen, 
Reijo Vanhala ja Tapio Poh-
janvesi vuodesta 1979 lähti-
en.

Sihteerin tehtäviä puo-
lestaan ovat hoitaneet Pek-
ka Lehto, Matti Komulainen, 
Taneli Puurunen, Jouni Ven-
gasaho, Mikko Lehto, Tapio 
Pohjanvesi, Terttu Salmi ja 
Harri Pihlaja vuodesta 1999 
akaen.

Toimintaa ja  
riistanhoitoa
Sääntöjen mukaan seuran 
tarkoituksena on harjoit-
taa alueellaan järkiperäistä 
metsästystä ja riistanhoitoa. 
Tämä velvoittava määritel-
mä on ollut ohjenuorana 
koko seuran reilun viisikym-
menvuotisen toiminnan 

Hirviporukka lähtöpalaverissa ennen metsään siirtymistä.

ajan.
Riistanhoidon muotoina 

ovat olleet luonnossa tapah-
tunut riistanruokinta ja riis-
tapellot, nuolukivien laitto, 
pesäpönttöjen rakentami-
nen ja ylläpito, pienpetojen 
pyynti, saaliskiintiöt ja rau-
hoitukset, riistakolmiolas-
kennat sekä metsästyksen 
valvonta.

Hirvenmetsästys 
ja ampuma- 
toiminta
Näkyvin metsästystoimin-
ta seuran puitteissa on ol-
lut vuodesta 1973 alkaen 
hirvenpyynti. Hirvijahdin 
vastuuhenkilönä aloitti tuol-
loin johtokunnan nimeämä-
nä Kalevi Illikainen. Pitkäai-
kaisia hirviporukan johtajia 
ovat olleet Matti Komulai-
nen ja Tapio Pohjanvesi, joka 
toimii tehtävässä edelleen. 
Liki viidenkymmenen jah-
tivuoden aikana useammat 
sadat hirvet ovat siirtyneet 
metsästä ruokapöytiin. Lie-
neekö vastaavasti yhtä moni 
nautaeläin säilyttänyt hen-
kensä.

Seuran alkuperäisiin 
sääntöihin tehtiin vuonna 
1972 muutos, jonka mukaan 
yhdistys voi harjoittaa myös 
ampumatoimintaa. Sisäasi-
ainministeri Paavo Tiilikai-
sen allekirjoittama lupa tä-
hän toimintaan on päivätty 

Helsingissä 17.5.1976. Savi-
kiekkorataa varten vuokrat-
tiin Reijo Vanhalalta Sainot-
kosta tarkoitukseen sopiva 
maa-alue. Kiekkoja ammus-
keltiin useita vuosia vaihte-
levalla osumatarkkuudella. 
Välillä heitin reistaili ja vaa-
ti korjaamista. Lopulta koko 
vehje taisi kadota sitä jon-
kun enemmän tarvitsevan 
mukaan. Myöhemmin tällai-
set pienet ampumaradat lak-
kautettiin yhteiskunnan toi-
mesta.

Nykytilanne ja 
tulevaisuus
Hyvänä jatkuvuuden merk-
kinä voidaan pitää seuralle 
Ritvaojan varresta ostettua 
maa-aluetta ja sille muutama 
vuosi sitten noussutta hirvi-
teurastamoa. Tämä, lähin-
nä hirvimiesten työn tulok-
sena noussut oma kiinteistö 
antaa käytännön toimiin jän-
tevyyttä ja parantaa mer-
kittävästi saaliiden asiallis-
ta käsittelyä. Tähän, samoin 
kuin muuhunkin toimintaan 
ovat nuore,t tekevät miehet 
ja naiset erittäin tervetullei-
ta. Yhteinen harrastus ja toi-
minta vaatii yhteishenkeä ja 
panostusta myös uusilta su-
kupolvilta. 

Pekka Lehto 
Kuva Terttu Salmi

Perimätiedon mukaan 
Kynkäällä, Kiiskilam-
min päässä on toiminut 
1600-luvulla leprahospi-
taali. Tuolloin lepra eli spi-
taali levisi Suomessa no-
peassa tahdissa ja Kustaa 
II Adolf määräsi Turun 
spitaalisairaalan siirrettä-
väksi Seilin saareen tartun-
tojen leviämisen hillitse-
miseksi. Leprasairaaloita 
perustettiin tarpeen mu-
kaan ympäri Suomea ja 
yksi on kirjattu myös Pu-
dasjärvellä toimineeksi. 
Suhteellisen runsaslukui-
sesti esiintynyt lepra ka-
tosi Pudasjärveltä 1860-lu-
vulle tultaessa. 

Poltettuja tiiliä 
Kiiskilammen toisella puo-
lella, nykyisten viljeltyjen 
peltojen paikalla on toiminut 
myös tiilitehdas. Poltetut sa-
vitiilet valmistettiin käsityö-
nä. Samalta kankaalta saatiin 
tarvittavat hiekka- ja savima-
teriaalit sekä sahanmuhat, 
jolla saatiin tiileen huokoi-
suutta pakkasenkestävyy-
den takaamiseksi. Lähiseu-
dun rakennusten piiput ja 
ulkorakennusten tiiliseinät 
ovat peräisin tästä pienestä 
tiilitehtaasta. Osa muurauk-
sista on yhä edelleen hyvä-
kuntoisia ja käytössä.

Terttu Salmi

Lammintauspellolla on toi-
minut tiilitehdas 1950-lu-
vulla.  

Kynkään tiilitehtaan tiilet 
ovat edelleen hyväkuntoi-
sia.
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Kynkään Saha oli alkusysäys 
mekaaniselle puunjalostuk-
selle Pudasjärvellä. Sahan pe-
rustivat silloiseen Sahanky-
lään vuonna 1784 nimismies 
Zachris Bäck, Pekka Juhon-
poika Riekki, kirkkoherra Ee-
ric Castren sekä lautamiehet 
Anders ja Johan Puurunen. 

Sahasta tuli kaksiraaminen, 
mutta vuonna 1803 saha muu-
tettiin privilergioidensa nojal-
la neliraamiseksi ja hienoteräi-
seksi. Sahausoikeus oli 3500 
tukkia ja vuodesta 1856 alka-
en 5500 tukkia. Kruunu valvoi 
siihen aikaan tarkasti metsien 
käyttöä. Ennen kuin saha sai 
käyttöoikeuden suurempaan 
sahausmäärään, kruunu teki 
metsien käyttöarvion. 

Kynkään sahasta tuli Suo-
men ensimmäisiä vientisaho-
ja. Englanti tarvitsi tuolloin 
paljon puutavaraa sotalaivo-
jen rakentamiseen. Sahatavara 
uitettiin Iihin ja siellä se lastat-
tiin laivoihin. Paikallistasolla 
tarvittiin myös rakennustar-
peita. 

Saha työllisti väkeä lähes 
100 vuotta ja antoi näin vau-
rautta lähialueelle. Moni talo 
sai alkunsa sahan torpparina 
ja useampi sukupolvi työllis-
tyi Kynkään sahalla. 

Viimeisiä sahauslukuja on 
vuoden 1870 alusta vuoteen 
1880. Tuolloin tehtiin lankku-
ja 980 kappaletta, lautoja 1000 
kappaletta ja hirsiä 9000 kap-
paletta. 

Vuonna 1886 sahan kohta-
loksi muodostui suurtulva ja 
saha purettiin myöhemmin. 
Sahan yhteydessä toimi myös 
mylly, joka rakennettiin lähes 
heti sahan valmistuttua. Myl-
lyn kivet löytyivät kosken alta 
1970-luvulla. 

Viimeisien vuosikymmen-
ten ajan sahan omistivat oulu-
laiset porvarit. He perustivat 
Uleå yhtiön, minkä omistuk-
sessa oli useita sahoja maa-
kunnassa. 

Kyngäs on Sahankylä  

Kynkään uusi betonisilta ylävirran puolelta kuvattuna.

Livojoen, Kynkään ensimmäisen sillankannen tervaus 1938. 
Taustalla näkyy Vappu Haarahiltusen talo, joka vaurioitui 
asumiskelvottomaksi 1944, kun saksalaiset vetäytyessään 
räjäyttivät sillan.

Aittojärven koulurakennus on hyväkuntoinen ja kelpaisi 
vaikka opiskelukäyttöön, mitä kylällä suuresti toivotaan-
kin. Rakennusten väri on vuosikymmenten aikana muut-
tunut keltaisesta punaiseen. Kuva: Terttu Salmi.

Koulu kylän 
keskipisteenä 

87 vuotta
Aittojärven koulu toi-
mi kylällä 87 vuotta. Kou-
lun toiminta alkoi Kyn-
kään kartanossa 1929 ja 
siirtyi Aittojärven kylälle 
1949. Tuolloin ei ollut vie-
lä omaa koulurakennusta, 
vaan koulua pidettiin ta-
loissa. Koulutaloina olivat 
Leskelä, Eerola, Hiltunen, 
Jussila ja Sakkela. Lisäksi 
yhden vuoden ajan pidet-
tiin niin sanottua supistet-
tua koulua myös Ypykkä-
järvellä.

Uusi koulurakennus 
valmistui vuonna 1959. 
Koulun 50-vuotisjuhlaa 
vietettiin 1979. 

Suurimmillaan koulun 
oppilasmäärä on ollut sata 
ja pienimmillään kaksitois-

ta. Pitkäaikaisimpia opet-
tajia ovat olleet Lahja Ant-
tila, Pekka Lehto ja Tuula 
Marikainen sekä keittä-
jä-vahtimestarina Sirkka 
Kuha. Viimeisenä rehtori-
na toimi Tapio Rokala. 

Vuosikymmenten ai-
kana koulussa on saanut 
ensioppinsa lähes tuhat 
oppilasta. Moneen eri am-
mattiin kotimaassa ja ul-
komailla on pieneltä kyläl-
tä ja kyläkoululta edetty. 
Koulu lakkautettiin vuon-
na 2016, jolloin Siuruan 
alue menetti viimeisenkin 
koulunsa

Pekka Lehto 
Kuvat Pauli Puurunen

Lippu liehuu 50-vuotisjuhlaa viettävän koulun pihalla 
vuonna 1979.

Alkuhartauden juhlassa piti kirkkoherra Timo Hämäläi-
nen.

SÄRKELÄ&
MATTILA OY
0400 891 978 Valto 
0400 388 682 Ilkka  

MURSKETTA JA SEULOTTUJA 
MAA-AINEKSIA 

PUDASJÄRVELLÄ 

Kunta osti Uleå-yhtiöltä 
koko tilan vuonna 1926 ja sil-
lä vuosikymmenellä raken-
nettiin niin sanottu luokkara-
kennus. 

Kansakoulu ja 
kauppa  
ensimmäisenä  
Kynkäällä
Kynkään kansakoulu aloit-
ti sahan tilan luokkaraken-
nuksessa. Vuonna 1949 kou-
lu siirtyi Aittojärvelle taloihin 
ja myöhemmin rakennettiin 
oma koulu. 

Maamieskoulu aloitti Kyn-
kään tilalla vuonna 1956, mis-
sä se toimi vuoteen 1967 saak-
ka. Maamieskoulu elävöitti 
kylän elämää – oli joulujuh-
laa, Kalevalan juhlaa ja hiihto-
kilpailuja. Maamiesseuran toi-
minta oli vilkasta koko kylän 
alueella, johon kuuluivat Kyn-
gäs, Ypykkäjärvi, Puurusen 
puoli ja Aittojärvi.

Sahan päärakennus on 
edelleen olemassa ja se on his-
toriallisesti arvokas rakennus, 
joka on rakennettu järeistä hir-
sistä ja on säilynyt erittäin hy-
väkuntoisena. Syynä tähän 
on oikeaoppinen rakentami-
nen. Mainittakoon vielä, että 
isoisäni Matti Veteläinen piti 
kauppaa tässä sahan päära-
kennuksessa 1910-luvun al-
kupuolella. Isäni Pauli syntyi 
vuonna 1912 samassa raken-
nuksessa. 

Kynkään kartanolle tuli 
uudet omistajat 1970-luvulla. 
He jatkoivat puunjalostuksen 
perinteitä ja Kynkäältä sai al-
kunsa Profin Oy, joka toimii 
vieläkin Pudasjärvellä ja on 
johtava toimija alallaan. 

Sahan jälkeen Kyngäs ke-
hittyi kylänä. Esimerkiksi Pu-
dasjärven Osuuskauppa ra-
kensi myymälän 1920-luvulla, 
joka oli seudun kylien yhtei-
nen Osuuskauppa. Lisäksi 
Kynkäällä toimi kansakoulu 

vuoteen 1949 asti. 

Livojoen ylitystä 
lossilla ja silloilla
Livojoen ensimmäinen silta 
valmistui vuonna 1938 min-
kä sittemmin saksalaiset rä-
jäyttivät vetäytyessään vuon-
na 1944. Seuraava silta tehtiin 
puusta viisi vuotta myöhem-
min. 

Nykyinen betonisilta val-
mistui vuonna 1970. Kaikki 
sillat ovat aina valmistuneet 
alkuperäisten silta-arkkujen 
päälle. 

Maaseudun muuttoliike 
verotti myös Kynkään kylää ja 
maamieskoulu siirtyi muual-
le. Tämän seurauksena myös 
Osuuskauppa lakkautti myy-
mälänsä vuonna 1967. 

Tänä päivänä tilanne on 
valoisa. Kylälle on muuttanut 
lapsiperheitä ja lisää on tu-
lossa. Aittojärven koulun lak-
kauttaminen rasittaa jatku-
vasti yhteisöllisyyttä kylien 
toiminnassa. 

Kynkään kylä on luoki-
teltu valtakunnallisesti ar-

vokkaaksi kylämaisemak-
si. Toivomuksena kaupungin 
suuntaan onkin, että huomioi-
taisiin historiallisesti arvokas 
kylämiljöö ja se, mistä mekaa-
ninen puunjalostusteollisuus 
on saanut alkunsa Pudasjär-
vellä.

Kosken kohinaa
Kynkäänkoski on ennen mai-
nittu Könkäänä, mikä on alku-
jaan jyrkkäputouksinen koski. 

Olin 10-vuotias, kun uitto 
räjäytti päiväkausia kosken-
niskaa ja koskea. Sahan saari 
hävisi ja vesiputoukset katosi-
vat. Ei ollut enää aikamiehillä 
paikkaa mihin mennä niska-
hierontaan! 

Koskesta tehtiin ränni, 
mutta oli ihme, että harri ei 
hävinnyt. Viimeinen kosken 
entisöinti vei lopullisesti joes-
ta harrin. 

Tapio Pohjanvesi 
Sahan viimeisen terän 

asettajan, torpan paikan 
Kallelan omistaja

Ypykkäjärveläiset juuret 
omaava Heikki Harju jatkaa 
isänsä työtä hautakiviyrittä-
jänä.

Koilliskivi on toiminut 
vuodesta 1993 lähtien. Aluksi 
Heikki Harju pyöritti yritys-
tä kirkon vieressä kotoa kä-
sin mistä hän muutti isompiin 
hallitiloihin teollisuuskylään. 
Nykyiset tilat ovat osoitteessa 
Teollisuustie 2. 

Hautakiviyrityksen laajen-
tumisen ja isompiin tiloihin 
muuttamisen jälkeen kaikki 
kiventyöstökoneet ovat uu-
siutuneet. Erilaisia moderne-
ja työkaluja on käytössä, joil-
la saadaan kiviin asiakkaitten 
toiveiden mukaisia muotoja. 

Suunnittelutyö tapahtuu 
tietokoneohjelmien avustuk-
sella ja asiakkaalle voidaan 
sähköisesti lähettää hautaki-
viluonnos teksteineen tarkis-
tamista varten. Kotisivujen 
kautta asiakas voi tehdä hau-

takivivalinnan, jolloin saa-
daan tilausvahvistus perun-
kirjoitusta varten.

Koilliskivi Oy toimittaa 
hautakiviä koko maahan pit-
käaikaisten yhteistyökump-
paneiden kautta. 

Hautakiviaihiot tulevat eri 
kiviveistämöiltä ympäri Suo-
mea. Koilliskivi Oy käyttää 
suomalaista graniittia.

Uusien kivien lisäksi Har-
ju kunnostaa vanhoja hauta-
kiviä sekä tekee tarvittaessa 
lisäkaiverruksia. 

Teksti ja symbolit leika-
taan tietokoneohjatulla leik-
kurilla kaiverrusteippiin, jon-
ka jälkeen teippi siirretään 
kivelle ja raepuhalletaan sii-
hen tarvittavat tekstit sekä 
kuviot.

Kaiverrustyöt, puhdistuk-
set ja kiillotukset tehdään si-
sätiloissa, mikä takaa oikean 
pintakäsittelyn kultauksien 
ja hopeointien säilymiseksi 

Koilliskivi muutti uusiin tiloihin

mahdollisimman pitkään. 
Yrittäjä Heikki Harju pal-

velee asiakkaitaan vankal-
la, isän opeilla saadulla koke-
muksella.

Puolisonsa Sari on yri-
tyksen toiminnassa mukana 
konttoritehtävissä, markki-
noinnissa sekä tietokoneella 
tehtävissä suunnitteluissa. 

Hautakivet  
verkkokaupasta
Hautakiven tilaaminen Koil-
liskiven verkkokaupasta on 
helppoa ja vaivatonta. Malle-
ja, eri materiaali- ja ornament-
tivaihtoehtoja voi tarkastel-

la reaaliaikaisesti päivittyvän 
mallikuvan avulla. Kivet toi-
mitetaan hautapaikalle asen-
nettuina. 

Mökkipaikka  
Kynkäällä 
Harjuilla on mökkitontti Kyn-
kään sillan korvassa mihin on 
tarkoitus ryhtyä rakentamaan 
vapaa-ajan rakennus. Pyöräi-
lymatkan päässä oleva mök-
ki on ihanteellinen kohde ir-
taantua arjesta ja kivipölystä. 
Vuolas Livojoki antaa maini-
ot uinti- ja kalastusmahdolli-
suudet. 

Terttu Salmi

Koilliskivi Oy:n uudet tilat Pudasjärvellä sijaitsevat osoit-
teessa Teollisuustie 2.
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Pirjo ja Martti Haapala pe-
rustivat vuonna 1977 Kyn-
kään Puu ja Puutarha Ky 
-nimisen yrityksen Kynkääl-
le, eli entiseen Sahankylään. 
Puusta tehtiin kangaspuita 
sekä muita erilaisia tuotteita 
ja maasta tuli niin luomuto-
maatteja kuin kesäkukkia. 

Miksi juuri Kyngäs? Haa-
palat etsivät hyvää, tarpeeksi 
isoa ja rauhallista asuinpaik-
kaa, missä voisi totetuttaa 
unelmiansa ja kehittyä yrit-
täjinä. Se paikka löytyi Kyn-
kään vanhalta maamies-
koululta. Täältä alkoi Profin 
Oy:n tarina. Profinin juu-
ret ovat syvällä Koillismaan 
maaperässä ja metsissä. Yri-
tyksen tarina alkoi ajatukses-
ta “kaikkea maasta ja puus-
ta”.

Ensimmäisinä tuottei-
na olivat kangaspuut, jotka 
nuori yrittäjä Martti Haapala 
oli suunnitellut kutojien toi-
veet huomioiden. Siitä seu-
rasivat leikkikalut, ovet, 
peiliovet, ikkunat ja asun-
tovaunujen sisustaminen. 
Tehtiin myös kerrossänky-
jä, vesisängyn runkoja sekä 
portaita. 

Paikallisen ammattikou-
lun puusepän linjalta on läh-
tenyt useita Profinin työn-
tekijöitä. Opetus tapahtui 
vanhan maamieskoulunko-
nehallin saneeratuissa tuo-
tantotiloissa. Päivällä oli 
opetusta ja iltatuurissa teh-
tiin puusepän töitä. Kaikki 
suunniteltiin alusta alkaen 
yhdessä asiakkaiden kanssa. 

Uudet työtilat ja 
markkinarako
1980-luvun puolivälin Suo-
messa oli puute laadukkaista 
ikkunoista ja ovista. Haapa-
lat näkivät tässä markkina-
raon ja Kynkään tilojen käy-
dessä pieniksi, alkoivat 
valmistaa niitä Ouluntien 
varteen rakennetussa uu-
dessa tehtaassa, jonka yhte-
yteen rakennettu saha aloitti 
toimintansa samaan aikaan. 
Työolosuhteet paranivat ja 
koneellistuminen oli huo-
mattavaa muutettaessa uu-
siin tiloihin tehtaan nykyisel-
le paikalle. Yrityksestä tuli 
nopeasti edelläkävijä suoma-
laisessa puusepänteollisuu-
dessa. 

Suomen talouden vai-
keimpina aikoina 1990-lu-
vulla Haapala osasi katsoa 
tulevaisuuteen ja alkoi tutkia 
Aasian markkinoita. Japanis-
ta opittiin masame-sahaus-
ta ja sitä alettiin käyttää suo-
malaisen, hitaasti kasvaneen 
mäntypuun käsittelyyn. Ja-
panista muodostui pian Pro-
finin tärkein markkina-alue, 
jossa Martti kertoo käyneen-
sä yli 120 kertaa. 

Profin Oy tunnetaan ra-
kennusalalla etenkin lasiliu-
kuseinistä. Yritys osti Jout-
sasta Sydänpuu Ikkunat ja 
Ovet Oy:n, joka tunnetaan 
haastavien restaurointi-ik-
kunoiden valmistajana. 

Profin Oy on kasvanut 

Profin Oy:n tarina

viimeisen vuosikymmenen 
aikana pohjoismaiden joh-
tavaksi lasiliukuseinien val-
mistajaksi. Tämän taustal-
la on Aasian markkinoilta 
saadut opit lasiliukuseinis-
tä yhdistettynä pohjoisten 
olosuhteiden teknisiin vaati-
muksiin.

Nuoremmat  
puikkoihin
Vuonna 2012 yrityksessä to-
teutettiin sukupolvenvaih-
dos ja Profin Oy:n yrittäjänä 
sekä toimitusjohtajana aloit-
ti Martin veljenpoika Mikko 
Haapala. Yrityksen perusta-
jat jäivät rahoittajan rooliin. 
Martti hallitukseen ja Pirjo 
keskittyi lastenlasten pariin 
sekä musiikkiharrasstuk-
seen.

Profin Oy:n menestys pe-
rustuu ammattitaitoiseen ja 
sitoutuneeseen henkilökun-
taan, laadukkaisiin tuottei-
siin sekä yrittäjien sitkeyteen 
ja rohkeuteen. Yrityksen pit-
kän historian voimin toi-
minnan keskipisteessä on 
kumppanuus, yhteistyö ja 
tulevaisuus. 

Profin Oy yhdistää en-
nakkoluulottomasti perin-
teisen puusepäntaidon sekä 
modernin teknologian toi-
mivaksi tuotteeksi, joka on 
laadukas, kaunis ja kestävä.

Design on tärkeä osa 
tuotetta siinä missä tekni-
nen toimivuus ja pitkäikäi-

Aittojärvellä toimiva 
Särkelä&Mattila Oy toimi 
pitkään turvealalla. Viisi 
vuotta sitten yrityksen pai-
nopiste siirtyi maaraken-
nuspuolelle. Valto Särke-
lä on toiminut yrittäjänä 
jo 35 vuotta, josta turvea-
lan yrittäjänä 30 vuot-
ta. Hänen kaksi poikaan-
sa ovat tiiviisti osallisia 
Särkelä&Mattila Oy:n lii-
ketoiminnassa. Yritys työl-
listää yhteensä kahdeksan 
henkilöä. 

Maarakennuspuolella 
töitä on riittänyt. Yritys te-
kee urakoita Destialle, jolta 
Ely-keskus tilaa työsuori-
tuksia. Kesäisin yritys kun-
nostaa teitä ja niiden luis-
kia puhdistamalla pajukot 
koneellisesti sekä vahvis-
tamalla tienreunojen kan-
tavuutta. Korjauskohteita 
on Pudasjärven ja Taival-
kosken alueella riittämiin. 
Yksityiset henkilöt, tiehoi-
tokunnat ja muut tahot ti-
laavat Särkelä&Mattila 
Oy:ltä mursketta tai seu-
lottua hiekkaa eri tarpei-
siin. Talvella yritys hoitaa 

Maarakennustyötä 
ammattitaidolla

Särkelä&Mattila Oy toimii maarakennuspuolella Pudasjär-
ven alueella.

lumen aurauksia laajalla 
alueella. 

Yrittäjä Valto Särkelä 
kertoi, että hän viihtyy asua 
Aittojärvellä. Kylä on rau-
hallinen ja kyläläisten kans-
sa tullaan toimeen. Alku-
kesän Lahnaralli on kylän 
yhteinen tapahtuma, johon 
tullaan kauempaakin. Val-
ton mielestä Aittojärven 
kylällä on vireä toimintail-
mapiiri. Kyläläiset auttavat 
toisiaan tarpeen vaatiessa. 

Kylän viihtyvyydestä ja 

elinvoimaisuudesta kertoo 
jotakin sekin, että kylälle 
on nousemassa uusi oma-
kotitalo, johon nuori perhe 
on muutamassa. Tulevai-
suus näyttää siinä mielessä 
rohkaisevalta. Aittojärvisil-
le keskustaajaman palvelut 
ovat suhteellisen lähellä. 
Aittojärven kylän elämää 
piristävät myös lukuisat 
mökkiläiset.

Ape Nieminen

https://jarjenaarella.fi/ela-ihmeessa/aittojarvi/
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Tehdasrakennus on näyttävällä paikalla Ouluntien varrella. 
Kuva: Terttu Salmi.

Livojoen rannalla sijaitseva Kynkään tila on upea kokonai-
suus, missä Haapalat ovat aloittaneet yritystoiminnan. Kuva: 
Martti Haapala.

syys. Profin Oy yrityksenä 
on kunnioittanut pääraaka-
ainettaan puuta, mistä saa-
daan esteettisesti kauniita ja 
laadukkaita tuotteita erityi-
sen sahaustekniikan ansios-
ta. 

Kansainvälistymi-
nen jatkuu 
Vuonna 2018 Profin Oy 
myytiin ruotsalaisten hallit-
semaan Inwido ketjuun. Pe-
rustajat Martti ja Pirjo jat-
kavat toimintaa ProUp Oy 
nimen alla. Viime vuosina 
Martti on ollut perustamassa 
ja rakentamassa kahta puh-
taampaan energiantuotan-
toon perustavaa yritystä, jot-
ka ovat SKARTANYAB Oy 
ja Enersense Oy . 

Viime vuonna Martti pe-
rusti yhdessä lasten kanssa 
Haapalandia Invest Oy -ni-
misen yhtiön. Oulusta ostet-
tiin vanhan kauppiassuvun 
J.W. Snellmannin pitsihuvila 
Villa Hannala. Snelmannien 
suku on ollut aikanaan omis-
tamassa Kynkään sahaa! Vii-
me viikolla uutisoitiin, että 
autotalo Wetteri Oy on myy-
ty ja se menee pörssiin. Kol-
manneksi suurimpana omis-
tajana on nyt Haapalandia 
Invest Oy . Martti toimii ny-
kyään Aktiiviomistajat -ryh-
män yhtenä veturina, joka 
on Wetteri kaupan takana. 

Terttu Salmi

Kynkään koskessa on vieläkin nähtävissä vanhan sahan poh-
jat. Näiltä pohjilta on noussut koko Kynkään kylä. Kuva: Mart-
ti Haapala.


