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Kelataksin tilausnumero on muuttunut 
1.1.2022 alkaen. Uusi numero on:

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

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

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

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

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

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

peräkärryt ja paljon muuta.

Riekkopolku 8 I 97700 Ranua I 0400 396 058

AUTOKORJAAMO
PELTIKORJAAMO
AUTOMAALAAMO

Olemme kesälomalla Olemme kesälomalla 
24.6. - 17.7.202224.6. - 17.7.2022

Hyvää kesää!

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

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

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

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

PALVELEMMEPALVELEMME
torstaina 23.6. klo 9-18torstaina 23.6. klo 9-18

juhannusaattona 24.6. klo 9-14juhannusaattona 24.6. klo 9-14
juhannuspäivinä 25.-26.6. suljettujuhannuspäivinä 25.-26.6. suljettu

Hyvää Juhannusta!Hyvää Juhannusta!

SYÖTTEEN 
AUTOMYYNTI 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman käsirahaa ja kaskopakkoa. Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi
Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. 

Ostamme autoja.
Soita ennen kuin tulet.

Volvo 610 Turbo hinausauto kahdelle au-
tolle, vm. 1982,  aj. 334 800 km, kats. 6/22, 
hyväkuntoinen, uudet ajosillat.  6500 €

Volvo V70 2,5T bensa, automaatti, AJ. 
VAIN 224 700 km, vm. 2003, kats. 1/22, 
kahdet renkaat, ilmastointi, huoltokirja.    
 4800 €

Toyota Auris 1,6 bensa, manuaali, 272 
000 km, vm. 2010, kats. 4/22, kahdet hy-
vät renkaat, ilmastointi, hyvä huoltokirja.   
 5900 €

Lada Niva 1,6 bens. vm. 1988, kats. 4/22, 
aj. 84.000 km kahdet renkaat, vinssi kauko-
säädöllä, HYVÄ METSÄSTYSAUTO. 3700 €

VIELÄ RIITTÄÄ PALJON VIELÄ RIITTÄÄ PALJON 
KAUNIITA KESÄKUKKIA!KAUNIITA KESÄKUKKIA!

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

AVOINNA:
TÄLLÄ VIIKOLLA MA-TO 9-19, 

JUHANNUSPE 8-13, (LA-SU KIINNI)
ALKAEN 27.6. MA-PE 9-17.30, LA 10-16, SU 12-16

www.pudasjarvenpuutarha.fi

Meiltä lahjakortit! 

JÄTTIAMPPELIT 29,-
VÄHÄN PIENEMMÄT 

24,50 kpl
”PIENET” 18,50 kpl 

35,-/2 kpl 
45,-/3 kpl

Olemme facebookissa!
TERVETULOA!

RUUSUBEGONIAT 
6,50 kpl

KOMEAT 
PELARGONIAT 
30,- / 5 kpl

TUUHEAT 
LOBELIAT 

10,- / 5 kpl

TERVETULOA!

Työlle tekijöitä Pudasjärven Työllisyysliite 
• Kesäkuu 2022

MYYDÄÄN MYYDÄÄN 
KOIVUKLAPEJAKOIVUKLAPEJA  

30/50 cm. 30/50 cm. 
Myös kuljetus. Myös kuljetus. 

P. 044 970 4332.P. 044 970 4332.

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

LAAJA VALIKOIMA THERMACELL 
HYTTYSKARKOTTIMIA!

SAVUSTUSGRILLI SAVUSTUSGRILLI 
CELLO BULLETCELLO BULLET
SMOKER 18SMOKER 18

Avoinna juhannusaattona klo 8-12, la suljettuAvoinna juhannusaattona klo 8-12, la suljettu

ERÄ ERÄ 
SISUSTUS-SISUSTUS-
MATTOJAMATTOJA

159159--..
-40%-40%
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Sanajumalanpalvelus kirkossa 25.6. kello 10. Toimit-
taa Oskari Holmström, kanttorina Elias Niemelä. Striimaus 
YouTube-kanavan kautta. Kirkkokuljetus seurakuntakodil-
ta kello 9.30, paluu jumalanpalveluksen jälkeen. Omavas-
tuu 8 euroa edestakainen matka. 

Messu kirkossa 26.6. kello 10. Toimittaa Veijo Lohiniva, 
avustaa Oskari Holmström, kanttorina Elias Niemelä. Strii-
maus YouTube-kanavan kautta.   

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.

Varhaiskasvatuksen kerhotoiminta jää kesätauolle tä-
män viikon jälkeen. Kerhot alkavat jälleen viikolla 32. 
Mukavaa kesää!  

Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin 9.15. Yhtey-
denotot myös puhelimitse p. 040 175 8597.

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

Kirkkoherranvirasto on avoinna 27.6.–29.7. välisenä ai-
kana maanantaisin kello 9–11 ja 11.30–14 sekä torstaisin 
kello 12–15.

Rauhanyhdistykset: Seurat ry:llä su 26.6. kello 13 (Pekka 
Lehto, Seppo Leppänen).

Haudattu: Risto Antero Timonen 86 v, Kalle Vähäkuopus 
83 v, Eila Irene Juntunen 83 v.

Oletko joskus joutunut tilan-
teeseen, että olet laittanut kai-
ken valmiiksi, leiponut kahvi-
leipää, siivonnut ja kutsunut 
jonkun kylään, mutta kutsuun 
ei ole vastattu? ”Nyt ei ehdi, on 
kaikenlaista muuta”. Tai olet-
ko itse vedonnut kiireeseen ja 
johonkin ”tärkeään” menoon 
ja kieltäytyessäsi kutsusta? 

Tulevan sunnuntain evan-
keliumin tekstissä kuvataan 
eräästä Jeesuksen pöytäpu-
heista. Hän kertoo miehes-
tä, joka päättää järjestää suu-
ret juhlat. Juhlista on lähetetty 
kutsutuille jo etukäteen en-
nakkotieto. Varsinainen oikea 
kutsu toimitettaisiin sitten kun 
kaikki olisi valmista. Isot juh-
lat vaati kuitenkin paljon jär-
jestelyä.

Kun juhlien aika sitten koit-
taa, lähettää mies työntekijän-
sä kertomaan, että valmista on. 

Työntekijä lähti hakemaan vie-
raita. ”Tulkaa, kaikki on val-
mista!” -kutsu saikin vastauk-
seksi vain erilaisia syitä, joiden 
vuoksi kutsutut kieltäytyivät 
juhlista. Yksi kertoi hankki-
neensa juuri peltoa, ja se piti 
tarkastaa. Toinen oli hankki-
nut härkiä, joita piti testata. 
Kolmas kertoi juuri menneen-
sä naimisiin eikä siksi voi osal-
listua juhliin.

Juhlien järjestäjän työnte-
kijä oli ihmeissään. Hän meni 
kertomaan työnantajalleen ti-
lanteesta ja kyselemään kuin-
kas nyt toimittaisiin. Isän-
tä tietenkin harmistui asiasta. 
”Mene kaduille ja toreille ja 
tuo kaikki sieltä juhliin”. Työn-
tekijä kertoi tehneensä niin, 
mutta vieläkin mahtuisi lisää. 
”Mene sivukylille, -kaduille ja 
-kujille ja käske kaikki juhliin, 
jotta talo ja juhlapöytä saatai-

siin täyteen.” 
Äkkiseltään katsoen nuo 

alun perin kutsuttujen syyt 
kieltäytyä juhlista vaikuttaa 
ihan päteviltä. Uusi pelto työl-
listää ja härät varmasti myös. 
Ja eihän nyt vastavihittyä vai-
moa voi yksin kotiin jättää. 
Asiaa perusteellisemmin tar-
kastellessa syyt alkaa kuiten-
kin tuntua enemmän tekosyil-
tä, verukkeilta. Ajattelen, että 
jos on rahaa ostaa peltoa, saati 
viisi härkäparia niin silloin on 
varmasti myös työntekijöitä 
huolehtimassa pellosta tai här-
käpareista. Vasta vihitty vaimo 
olisi varmasti myös ollut terve-
tullut juhliin. 

Saman tyylisiin tekosyihin 
sorrun itsekin. Enkä usko ole-
vani ainoa. ”Töissä on nyt kii-
rettä. Nyt ei kyllä ole aikaa mi-
hinkään ylimääräiseen.” Siinä 
muutama minun vähän liian-

kin herkästi käyttämä veruke.
Kuten tiedämme, Jee-

sus mielellään kertoi verta-
uksia ja opetti niiden avulla. 
Tässäkään vertauksessa ei tie-
tenkään ole kyse mistä tahan-
sa juhlista vaan taivaan suuris-
ta juhlista. Kutsuja on Jumala. 
Jeesuksen vertaus kertoo Ju-
malan suurimmasta lahjasta 
meille ihmisille, juhliin kutsu-
tuille. Paikasta taivaallisten pi-
tojen suuressa juhlapöydässä. 
Jumala sanoo, tulkaa, kaikki 
on valmiina.

Jos jatkuvasti vain kieltäy-
dymme kutsuista, käykö meil-
le niin kuin kutsutuille Jeesuk-
sen vertauksessa. Uutta kutsua 
ei enää tule ja suuret juhlat jää-
vät väliin?

Tiina 
Inkeroinen

”Tulkaa, kaikki on valmista!”

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

Pudasjärven Nosetta-
jat ry järjesti viikonloppu-
na 11.-12.6. kolmet nose-
work-kokeet Pudasjärvellä. 
Lauantaina oli kaikkien et-
sintämuotojen koe (KEK) 
Rimpelässä ja sunnuntai-
na kaksi ulkoetsintä ko-
etta (YEK) Helmikodil-
la. Lauantain kokeessa oli 
12 koirakkoa ja sunnuntai-
na kaikkineen 17 koirakkoa. 
Tuomareina kokeissa toimi-

vat Hanna Kinnunen ja Tarja 
Ainassaari.

Tuloksia:
KEK 1 1. Satu Savilaakso ja 
Schapendoes Scabbers Af-
rodita 75 pistettä, 2. Tii-
na Kananen ja Monirotui-
nen Kerttu 50 p, 3. Sanna Oja 
ja Cockerspanieli Allways 
Phantom Plot 50 p, Lauan-
taina ei siis tullut yhtään 
luokkanousu tulosta.

YEK 1 ulkoetsintä/aamu-
päivä 1. Marika Tiermas ja 
Labradorinnoutaja Hulivi-
lin Enough Energy 100 pis-
tettä, 2. Mervi Pihlaja ja Kul-
tainennoutaja Pendolinon 
Al Fine 75 p, 3. Tarja Seppä-
lä ja Australian Kelpie Yoko-
nyt 75 p.

YEK 1 ulkoetsintä/il-
tapäivä 1. Laura Friman ja 
Suomen Lapinkoira Pikku-
Pakkasyön Macho Fantasti-

co 100 pistettä, 2. Paula Kor-
pela ja Monirotuinen Kerttu 
75 p, 3. Marika Tiermas ja 
Labradorinnoutaja Hulivilin 
Enough Energy 75 p. Sun-
nuntaina saatiin kaksi luok-
kanousutulosta.

Kiitos talkoilijoille, spon-
soreille ja tukijoille: Pudas-
järven kaupunki, Pudas-
järven eläinlääkäriasema, 
Puikkari uimajaosto.

Mervi Pihlaja

Pudasjärven Nosettajat ry järjesti 
viikonloppuna kolmet nosework-kokeet

Kokeet alkoivat tuomarin puhuttelulla. Tuomari Tarja Ainassaari esittelee etsintäalueita.

Aamupäivän parhaat Yokonyt, Viima ja Kaste. Iltapäiväkokeen parhaat Kerttu, Juri ja Viima. 

Pudasjärven lukioon on 
hyväksytty 37 opiskelijaa.

Arvio Mona, Ekdahl 
Arttu, Ervasti Aaron, 
Heikkilä Oskari, Hirvas-
niemi Kaarlo, Illikainen 
Iina, Isojärvi Niila, Juurik-
ka Lotta, Kontiola Aapo, 
Korhonen Siiri, Kumpula 
Saana, Kärki Neea, Lapin-
lampi Aaro, Liimatainen 
Milla, Luokkanen Samuli, 
Manninen Henna-Riikka,  

Moilanen Iina, Myllyne-
va Julius, Mäkinen Iiva-
ri, Niemitalo Eerik, Nis-
kasaari Emilia, Oinas Iida, 
Puhakka Aaro, Ranua 
Helmi, Suanto Joel, Sär-
kelä Ville, Taipale Elina, 
Taipale Ella, Tolonen Sini, 
Tuomaala Aarne,  Uusi-Il-
likainen Lyydia, Väisänen 
Atte, Väyrynen Karoliina, 
Vääräniemi Aaron. HT

Pudasjärven lukioon 
uusia opiskelijoita

PUDASjärveläinen

Lämmintä ja 
leppoisaa juhannusta 

kaikille!
Toivottaa
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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 10-21

PUDASJÄRVI

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

Juustoportti

HALLA  
PAISTETTAVAT  
JUUSTOT
120-150 g (16,67-20,83/kg)

10.-
TARJOUKSET VOIMASSA MA-SU 20.-26.6. ELLEI TOISIN MAINITA 

Tarjoustuotteita rajoitettu määrä

4 KPL

Ilman Plussa-korttia 2,99 kpl (19,93-24,92/kg)

-16 %
Plussa-etu

PALVELEMME
JUHANNUKSENA

 TO 23.6. 7-21
PE 24.6. 7-18

LA 25.6. 10-21
SU 26.6. 9-21

TTaavvaalllliissttaa  ppaarreemmppaaaann

JUHANNUKSEEN
GRILLATTU ENTRECÔTE 
JA TOMAATTI-MANSIKKASALAATTI
RESEPTI K-RUOKA.FI/RESEPTIT 
TAI K-RUOKA-SOVELLUS

VIHREÄ RYPÄLE
500 g (3,58/kg)  
Egypti/Intia

179RS

350

Atria

HIILLOS  
GRILLIMAKKARAT ja 
MAKKARAPIHVI
320-400 g (4,38-5,47/kg) 

Yksittäin 2,29 pkt (5,73-7,16/kg)

2 PKT

SUOMI

HERKKUTORILTA

Voimassa MA-PE  20.-24.6.

K-Ruokamestarin

TAKUUMUREAT  
NAUDAN ULKOFILEE- tai 
ENTRECÔTEPIHVIT

2995
KG

Ilman Plussa-korttia 4,65 kpl (5,17-5,47/l)

Aino

KERMAJÄÄTELÖT
850-900 ml (3,70-3,92/l)   
Ei laktoosittomat,  
kesyttömät eikä kaurajäätelöt 
rajoitus 1 erä/talous

10.-

Valio

VOI  
NORMAALI- 
SUOLAINEN
500 g (5,98/kg)

299
PKT

Haapalan

JUUSTOLEIVÄT
500 g (9,98/kg)

499
KPL

999

Coca-Cola

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

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

24
-PACK

-28-42 %
Plussa-etu

1099
KG

KOKONAINEN LOHI
n. 2-3 kg, kasvatettu, Norja 
Rajoitus 2 kalaa/talous

Voimassa KE-PE 22.-24.6.

ERÄ

HK

AMERIKAN PEKONI
170 g (9,80/kg)

5.-
Yksittäin 1,99 pkt (11,71/kg)

3 PKT

KYPSÄ MAISSI
400 g (4,17/kg) Espanja

5.- 3 PKT

Yksittäin 1,85 pkt (4,63/kg) 

ERÄ

TUORE SUOMALAINEN 
PERATTU MUIKKU
Saimaa, Suomi, säävaraus

995
KG

HERKKUTORILTA

SUOMI

Voimassa KE-PE 22.-24.6.

SUOMALAISIA 
PERUNOITA JA 
SIPULINIPPUJA 

PÄIVÄN 
HINTAAN! 
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AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

JUHANNUSHERKUT M-TAVARATALOSTA

8-19
9-16

550000
ras

669595

TO-PE 23.-24.6. MA-TI 27.-28.6. KE 29.6. 

119999
pkt

229999
kg

225050
ras

339999
pkt

kpl

2 pkt

559595
pkt

Atria Possun
VARRAS
Sweet BBQ
500 g

779595
kg

4 plo

4 kpl

2 pkt

339999
pkt

Palvelemme:
to 8-19
pe 8-14

la-su suljettu

TO-PE 23.-24.6.TO-PE 23.-24.6.Olvi
LIMSAT
0,95 l
sis. pantit

999595
pkt

Atria
KANAN
VARRAS
1000 g

Tuore 
Niemitalon
LEIPÄ-
JUUSTO
500 g

Irto tuore
RUODOTON
NORJAN
LOHI-
FILEE

Tuoppi
KOTI-
KALJA
0,75 l
sis. pantin

Pulla Pirtti
OHRA-
RIESKA
3 kpl/450 g

Taffel SIPSIT tai
SNAKSIT
MAGA-
PUSSEISSA 
325-325 g

Valio VIOLA 
TUORE-
JUUSTOT
200 g

HK Kabanossi
GRILLI-
MAKKARA 
360-400 g

Atria
JAUHELIHA-
PIHVIT
380 g

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/talous

Väiski
VAAHTO-
KARKKI
60 g

Pingviini
JÄÄTELÖ-
PUIKOT
15 kpl/855 ml

Pulla Pirtin
HILLO-
MUNKKI
8 kpl/560 g

Eldorado
KANAN-
MUNAT
10 kpl
2 pkt/talous229595

plo

119999
pss

229999
pkt

550000

550000 110000

669595
kg

110000

449999
ltk

229999
ltk

339999
pkt

Atria
GRILLIKASVIKSET 
tai 
GRILLIPERUNAT
500 g

Esikeitetty
MAISSI
450 g

Suomalainen 
VARHAIS-
PERUNA
pesty

RIISIFRUTTI
mansikka
175 g

Atria Possun ohut
KASSLER-
PIHVI
BBQ
430 g

221919
ras

Atria
GRILLI-
SALAATIT
350 g

PÄIVÄNPÄIVÄN
HINTAAN!HINTAAN!

pkt

Atria
METSÄSTÄJÄN 
MAKKARA
palana 669595

kg 115959
pkt

Tuore Porsaan
GRILLIKYLKI
talon mausteella

pss

HK Amerikan
PEKONI
340 g

Old El Paso
TORTILLA
8 kpl/326 g

Hyvä
NAUTA
JAUHELIHA
rasvaa max 10%

Valio Hyvä 
suomalainen
RUOKAKERMA
2 dl

Atra Kunnon arki
MAKSA- tai LIHA-
PERUNASOSE-
LAATIKKO 400 g

Arla VIILI, 
KEVYT VIILI tai 
1% VIILI 
200 g

110000

11119595
kg

110000

330000
ltk

110000
ltk

pkt

pss2 prk

2 pkt

2 prk
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AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

AlkaenAlkaen

42429090 46460000 12129090

35359090 39399090 13139090

889090 12129595 14149090

64649090 78780000 45459090

669090

11119090

779595

24249090

15159595

17179595

10109595

1891890000

555050

14149090

889595

32325050

18189090

559595

42429595

24249090

16165050

10109595

240 cm240 cm

44449595

2192190000

1490,-1490,-

790,-790,-

339595

339595

229595

11119090

17179595

25259595

11119090

29299595

17179090

15159090

69699090

11119595

14149595

16169595

23239090

19195050

112020

559595

18189090

15159090

25259595

889090

21219595

19199595

779090

54549595

12125050

224949

339999

117979

2492490000

79790000

1191190000

779595

TEKSTIILIOSASTOLTA

VAPAA-AIKAAN

RAUTAOSASOTOLTA

699,-699,-

899,-899,-

SeakignSeakign  2,6HP 2,6HP 
PERÄMOOTTORIPERÄMOOTTORI

SeakignSeakign  5HP 5HP 
PERÄMOOTTORIPERÄMOOTTORI

Anne Smith Anne Smith 
naistennaisten
TUNIKATUNIKA
95% viskoosi95% viskoosi
5% elastaani5% elastaani
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Anne Smith Anne Smith 
naistennaisten
TUNIKATUNIKA
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Gill naistenGill naisten
TRIKOO-TRIKOO-
CAPRICAPRI
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Anamor Anamor 
naistennaisten
KESÄ-KESÄ-
HAMEHAME
Koot: S/L- L/XLKoot: S/L- L/XL

True North True North 
miestenmiesten
REISITASKU-REISITASKU-
HOUSUTHOUSUT
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Brandless Brandless 
miestenmiesten
FLANELLI-FLANELLI-
PAITAPAITA
useita eri värejäuseita eri värejä
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Paw Patrol Paw Patrol 
lastenlasten
LIPPISLIPPIS

Brandless Brandless 
poikienpoikien
VERKKA-VERKKA-
HOUSUTHOUSUT
Koot: 130-160 cmKoot: 130-160 cm

Asti poikienAsti poikien
T-PAITAT-PAITA
Koot: 134-164 cmKoot: 134-164 cm

PoleCat miestenPoleCat miesten
VAPAA-AJAN VAPAA-AJAN 
KENKÄ KENKÄ Koot: 40-46Koot: 40-46

Suave naistenSuave naisten
VAPAA-AJAN VAPAA-AJAN 
KENKÄ KENKÄ Koot: 35-41Koot: 35-41

Natura Silky naistenNatura Silky naisten
VAPAA-AJAN VAPAA-AJAN 
KENKÄ KENKÄ Koot: 36-41Koot: 36-41

HULAHULA-HULAHULA-
VANNEVANNE
eri kokojaeri kokoja

JumboJumbo
TENNIS SETTITENNIS SETTI

KALASTUS-KALASTUS-
PELIPELI

JOUSIPYSSYJOUSIPYSSY
+ IMUKUPPI-+ IMUKUPPI-
NUOLETNUOLET

IsoIso
VESITYKKIVESITYKKI

IsoIso
VESIRUISKUVESIRUISKU

RainbowRainbow
LEIJALEIJA

KuplisKuplis
RUOHON-RUOHON-
LEIKKURILEIKKURI

VESIPOMMITVESIPOMMIT
250 kpl250 kpl
täyttöpullollatäyttöpullolla

UIMAPATJAUIMAPATJA
Sisilian saariSisilian saari

PlastoPlasto
VAUVAKEINUVAUVAKEINU

VESIMYLLY-VESIMYLLY-
SETTISETTI

BestwayBestway
UIMAPATJAUIMAPATJA
FlamingoFlamingo

PlastoPlasto
KEINUKEINU

BestwayBestway
HAI RIDERHAI RIDER

3593590000

2592599090

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. 

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

89890000

KingsKings
AUTONPESUHARJAAUTONPESUHARJA
teleskooppi varrellateleskooppi varrella

15159595

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

MastonMaston
BRAKE CLEANERBRAKE CLEANER
600 ml600 ml

339999
Valikoimissamme nyt Valikoimissamme nyt 
Discmania Disc GolfDiscmania Disc Golf
KIEKOT, KIEKOT, 
KORIT,KORIT,
LAUKUT, LAUKUT, 
KIEKKOSETITKIEKKOSETIT
Esim. Kiekko Driver,Esim. Kiekko Driver,
Active premium MajestyActive premium Majesty 16169090

PERÄMELATPERÄMELAT
150 cm150 cm

Lake ProLake Pro
SÄHKÖ-SÄHKÖ-
PERÄMOTTORIPERÄMOTTORI
* työntövuoma 40 LBS* työntövuoma 40 LBS
* kahva 6”* kahva 6”
* komposiittivarsi 30”* komposiittivarsi 30”
* potkuri ABS muovia* potkuri ABS muovia
* akun varauksen näyttävä led-* akun varauksen näyttävä led-

näyttönäyttö
* nopeudet: 5 eteen ja 3 taakse* nopeudet: 5 eteen ja 3 taakse
* ajokulma säädettävissä* ajokulma säädettävissä
 * tarkoitettu soutuvene käyttöön * tarkoitettu soutuvene käyttöön

KotimaisetKotimaiset
AIROTAIROT
180 cm180 cm

Lake ProLake Pro
SÄHKÖ-SÄHKÖ-
PERÄMOTTORIPERÄMOTTORI
* työntövuoma 50 LBS* työntövuoma 50 LBS
* kahva 6”* kahva 6”
* komposiittivarsi 30”* komposiittivarsi 30”
* potkuri ABS muovia* potkuri ABS muovia
* akun varauksen näyttävä led-* akun varauksen näyttävä led-

näyttönäyttö
* nopeudet: 5 eteen ja 3 taakse* nopeudet: 5 eteen ja 3 taakse
* ajokulma säädettävissä* ajokulma säädettävissä
 * tarkoitettu soutuvene käyttöön * tarkoitettu soutuvene käyttöön

Väinö Väinö VENE VENE 470470
Tekniset tiedot: kotimainen laatutu-Tekniset tiedot: kotimainen laatutu-
ote, pituus 4,67 m, leveys 1,41 m,ote, pituus 4,67 m, leveys 1,41 m,
  syvyys 0,15 m, paino 85 kg,   syvyys 0,15 m, paino 85 kg, 
hekilöluku 3, henkilöpaino 225 kg, hekilöluku 3, henkilöpaino 225 kg, 
max koneteho 2 kwmax koneteho 2 kw

SeakinSeakin
ISO KANOOTTI ISO KANOOTTI 
Tekniset tiedot: kelluke/säilytystilat Tekniset tiedot: kelluke/säilytystilat 
molemmissa päissä, vakaa melot-molemmissa päissä, vakaa melot-
tava, pituus 475 cm, leveys 75  cm, tava, pituus 475 cm, leveys 75  cm, 
paino 40 kg, maksimikuorma 2 hlö, paino 40 kg, maksimikuorma 2 hlö, 
takuu 2 vuota. Kaksipaikkainen takuu 2 vuota. Kaksipaikkainen 
retkikanootti on turvallinen ja mo-retkikanootti on turvallinen ja mo-
nikäyttöinen väline retkeilyyn sekä nikäyttöinen väline retkeilyyn sekä 
vapaa-aikaan. SeaKing kanootti vapaa-aikaan. SeaKing kanootti 
soveltuu sisävesikäyttöön ja meren soveltuu sisävesikäyttöön ja meren 
rannikoille. Kanootissa on kätevät rannikoille. Kanootissa on kätevät 
tavarasäiliöt ja mukavat penkit. tavarasäiliöt ja mukavat penkit. 
Melat eivät sisälly hintaan.Melat eivät sisälly hintaan.

(795€)(795€)

(995€)(995€)

TaitovoimisteluTaitovoimistelu
NAUHANAUHA

VaahtomuoviVaahtomuovi
VESITYKKIVESITYKKI

VESIPOMMITVESIPOMMIT
100 kpl/pss100 kpl/pss

POMPPU-POMPPU-
PALLOPALLO
halk. 50 cmhalk. 50 cm

BestwayBestway
REUNA-REUNA-
ALLASALLAS
183x38 cm183x38 cm

KENKÄOSASTOLTA

MAKUUALUSTAMAKUUALUSTA
itsestään täyttyvä, 51x185cmitsestään täyttyvä, 51x185cm

MAKUU-MAKUU-
ALUSTAALUSTA
50*180cm 50*180cm 

MAKUUPUSSIMAKUUPUSSI
225x71 cm225x71 cm

LastenLasten
MAKUUPUSSIMAKUUPUSSI
160x65x45cm160x65x45cm
-5 - +15 c-5 - +15 c

KUPOLI-KUPOLI-
TELTTATELTTA

DunlopDunlop
KUPOLI-KUPOLI-
TELTTATELTTA
*  210x220x130cm*  210x220x130cm
* kolmen hengen* kolmen hengen
* 120g/m* 120g/m22

* 3,2kg* 3,2kg

AtomAtom
MIKADOMIKADO
jättikoko 1,2x80cmjättikoko 1,2x80cm

AtomAtom
PALIKKAPELIPALIKKAPELI

KROKETTI-KROKETTI-
PELIPELI
neljälleneljälle

JalkapalloJalkapallo
KROKETTI-KROKETTI-
PELIPELI

Paljon erilaisiaPaljon erilaisia
VIRVELI-VIRVELI-
PAKETTEJAPAKETTEJA
alkaenalkaen

ApajaApaja
ONKIONKI
2 kpl2 kpl

B52 luresB52 lures
VIEHEVIEHE

HK HabaHK Haba
VAAPUTVAAPUT

MökkiMökki
PYYDYSMERKKIPYYDYSMERKKI
2 kpl2 kpl

KoottavaKoottava
KATISKAKATISKA

SYTYTYS-SYTYTYS-
PUSSITPUSSIT
100 kpl100 kpl

MustangMustang
SAVUSTUS-SAVUSTUS-
LAATIKKOLAATIKKO
135x383x250mm135x383x250mm

MustangMustang
GRILLIRITILÄGRILLIRITILÄ
40x60 cm40x60 cm

KALA-KALA-
HALSTERIHALSTERI

MUURIKKAMUURIKKA
SUOJAPUSSISSASUOJAPUSSISSA
48 cm48 cm

SILIKONIMATTOSILIKONIMATTO
27,5x35,3x0,7cm 27,5x35,3x0,7cm 
230 ast230 ast

GRILLIALUNENGRILLIALUNEN
mini, 8 kplmini, 8 kpl

KERTA- KERTA- 
KÄYTTÖ-KÄYTTÖ-
SAVUSTINSAVUSTIN

MustangMustang
SAVUSTUSPURUSAVUSTUSPURU
3 l3 l

MustangMustang
PIZZAUUNIPIZZAUUNI
toimii kaasullatoimii kaasulla

MustangMustang
SÄHKÖSAVUSTINSÄHKÖSAVUSTIN
1100 w1100 w

Rebel topRebel top
SÄHKÖGRILLISÄHKÖGRILLI
2200w2200w

MustangMustang
pitkävartinenpitkävartinen
HALSTERIHALSTERI
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Siuruan Rompepäivää vietettiin 
aurinkoisessa tunnelmassa
Lauantaina 11.6. oli Suomen 
suurin yksipäiväinen Avoi-
met Kylät -yleisötapahtu-
mapäivä. Siuruan Kylä ry. 
osallistui siihen järjestämäl-
lä kaiken kansan tapahtu-
man Rompepäivä -teemal-
la. Päivä oli aurinkoinen 
niin ilman kuin tunnelman-
kin suhteen ja lähemmäs 
sata kävijää vieraili Siurual-
la. Päivän aikana lapset pää-
sivät kepparikisailemaan ja 
taiteilemaan erilaisia kierrä-
tystaideteoksia Tykkyläisten 
opastuksella. Tehtiin perho-
sia liimaamalla nappeja val-
miiksi muotoiltuihin pohjiin 
ja pökkelöpeikkoja vietäväk-
si Syötteen Peikkopolulle. 
Muitakin lasten touhuja ja 
leikkejä oli ilo seurata. 

Sepon opastuksella aikui-
set pääsivät heittämään ket-
tinkiä koloon, jonka voit-
tajaksi lopulta suoriutui 
Hannele Kärkkäinen. Rai-
mon valvoessa Nännäri-
mestari 2022 -kisan kulkua, 
voittajaksi selviytyi Ahti 
Haapalainen. Siuruan oma 
peikko alkoi hienosti hah-
mottua ja sen työstämistä 
jatketaan seuraavissa tapah-
tumissa. Luotamme siihen, 
että se on valmis määräai-
kaan 3.9. mennessä. Kaikki-
en kisoissa voittaneiden pal-
kintojen jaon jälkeen päästiin 
jännittäviin arpajaisiin. On-
nea kaikille kisailuissa ja ar-
pajaisissa voittaneille. 

Peräkärrykirppis veti kii-
tettävästi myyjiä. Tavarat 
vaihtoivat omistajia tiuhaan 
tahtiin. Yksi kirppismaljak-
ko lähti Norjaan saakka tuli-
aiseksi. Muutenkin myyjät ja 
ostajat pääsivät tutustumaan 
toisiinsa ja vaihtamaan kuu-
lumisia. Keskustelujen kulu-
essa taisi löytyä yhteisiä tut-

tuja, sekä keskusteluissa oli 
kylähistorian havinaa. 

Kesäduunilaiset nuo-
ret pääsivät tosi toimiin en-
simmäisenä työpäivänään. 
Nuorten tehtävänä oli pais-
taa lettuja ja järjestää kep-
parikisat. Tomerasti he 
tarttuivat tehtäviinsä.  Kah-
vilakioskin lettukahvit ja 
kuumat makkarat kävivät 
hyvin kaupan, jossa oli mu-
kana myös kyläyhdistyksen 
aktiivisia ja arpojen myyjä-
kin hoiti hommansa kiitet-
tävästi.  

Voimaa  
Vanhuuteen 
Tapahtumapäivässä esitel-
tiin myös Pudasjärven Voi-
maa Vanhuuteen -men-
torointiohjelmaa, tehtiin 
puristusvoima- ja tasapaino-
testejä, sekä kysyttiin ikäih-
misten liikuntatoimintaan 
liittyviä toivomuksia. Kii-
tos kaikille osoittamastanne 
kiinnostuksesta ja vastauk-
sistanne. Testituloksien pe-
rusteella annettiin asiaan-
kuuluvia ohjeita, miten 
esimerkiksi puristusvoimaa 
pystyy kehittämään. Pää-

Päivän tapahtumassa oli muun muassa puristusvoiman mit-
taamista. Sisko Kälkäjä puristaa mittaria ja Annika Heikkinen 
antaa ohjeita.

Aurinkoinen Siuruan Rompepäivä keräsi kävijöitä naapuripitäjistä saakka.

Lapset askartelivat Tykky-
läisten opastuksella hienoja 
pihakoristeita kierrätysma-
teriaaleista. 

semme kehittämään ulkoi-
luystävätoimintaa Siurualle, 
johon saimme jo vapaaeh-
toisia mukaan. Vastauksien 
pohjalta muita liikuntaan 
liittyviä kehittämistoivei-
ta pohdimme yhdessä men-
torointiohjelmaan kuuluvan 
työryhmän kanssa. 

Tietopisteellä 
tavataan 
Heinäkuussa tapaamme to-
rin Tietopisteellä kahvilan 
avajaisten merkeissä. Siuru-
an Kylä ry. vastaa Torikah-
vilan toiminnasta oheisoh-
jelmineen 4.–7.7. välisenä 
aikana. Suunnitelmassa on, 
että Annika ohjaa jumppaa 
musiikin tahdissa tiistaina 
kello 10, joten tässä toteu-
tuu jo ensimmäinen Voimaa 
Vanhuuteen -ohjelmaan liit-
tyvä kehittämistoive. Keski-
viikkona on mahdollisuus 
rakentaa valmiista aihiois-
ta ja tarvikkeista Ötökkäho-
telleja kymmenellä eurolla. 

Valmiita hotelleja voi ostaa 
myös Pudasjärvi Markki-
noilta. Kurenalan kyläyhdis-
tys ry:n järjestämä peräkär-
rykirppis on torstaina kello 
9–14, ilmoittautumiset 5.7. 
mennessä Kerttu Simulle 040 
730 9481. Lisäksi torstaina 
Iin Pelimannit esiintyvät to-
rin lavalla klo 11–12 yhteis-
laulun merkeissä ja tietenkin 
nautimme lettukahvista ja 
kuumista makkaroista päi-
vän aikana.   

Muita Siuruan Kylä ry:n 
järjestämiä tapahtumia hei-
näkuussa ovat muun mu-
assa Nuotioilta 13.7. Siuru-
an Osakaskunnan laavulla ja 
Kulttuuritapahtuma Kontti-
lassa 20.7. Tietysti myös elo-
kuussa perinteinen Korko-
kenkäkukkamekkosuohiihto 
järjestetään Kapustasuolla 
6.8. Laitappa päivämäärät 
kalenteriin ylös. Tervetuloa 
osallistumaan! 

Siuruan Kylä ry   

Voittoja ja tappioita 
lentopallossa Kauhavalla
Liikennöitsijä Mauno Sarajär-
vi suuntasi keskiviikkona 8.6. 
auton kohti Kauhavaa, jos-
sa lentopallon suurtapahtu-
ma Power cup oli alkamassa. 
Matka meni reippaasti ja pe-
rillä vaikeuksien kautta odot-
ti majoitus. 

Torstaina tuli vettä kaata-
malla, mutta onneksi tytöil-
lä oli vain yksi peli, joka voi-
tettiin. 

Perjantaina oli kolme peliä 
ja yksi voitto, vaikka tuuli oli 
kovaa, joka jatkui. 

Lauantaina jälleen voit-
to peli. Tuuli jatkui myös 
sunnuntaina, jolloin oli kak-
si voittopeliä. Tytöt voittivat 
viisi peliä ja takkiin tuli myös 
saman verran. Sijoitukseksi 
tuli 21 35 joukkueen joukosta. 
Minusta tytöt yllättivät, kun 

Siiri Korhonen, Pihla Perttu, Aada Niskasaari, Ronja Kokko, Alisa Koppelo ja Nanna Penttilä

Kupson kutsu luontopol-
ku Jaurakkajärvellä on 
avattu. Koko lenkin pää-
see kulkemaan lenkkareil-
la. Polulle on lisätty pit-
kospuita, parkkipaikalla 
Puolanka-Pudasjärvi kan-
tatien varrelta on polulle 

osoittava opaste. Vielä li-
sätään alkupätkälle murs-
ketta ja näköalapaikalle 
tehdään puuliiteri. 

Paula Paukkeri
Korpisen kyläseura ry

Kupson kutsu polku 
on avattu

peilaa sitä, miten vähän pys-
tyimme harjoittelemaan lop-
pukeväästä loukkaantumis-
ten vuoksi. 

Haikein mielin saavuttiin 
illan aikana kotimaisemiin, 
kun tiedossa oli joukkueen 
hajoaminen tämän jälkeen eri 
puolille maata opiskelemaan 

ja pelit on näin ollen pelattu. 
Pelaajina olivat Alisa Kop-
pelo, Nanna Penttilä, Ronja 
Kokko, Siiri Korhonen, Pih-
la Perttu ja Aada Niskasaari. 
Huoltajina Hanna Penttilä ja 
Janne Koppelo, valmentajana 
Kauko Tervonen ja kuljetta-
jana Mauno Sarajärvi. Tämä 

oli minulle 18 kerta poweria 
ja oliko viimeinen? Tulevai-
suutta ei vielä tiedä, mutta 
aika näyttää. Toivon kaikkea 
hyvää tytöille ja Pudasjärven 
lentopalloharrastukselle tule-
vaisuuteen.

Kauko Tervonen
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Kaupunginhallitus kokous-
ti tiistaina 14.6. Kaupunki on 
ostanut hankintapäällikön 
työpanosta Oulunkaaren 
kuntayhtymältä. Hankinta-
päällikkö eläköityy kesän 
2022 aikana ja Oulunkaaren 
kuntayhtymän palvelut ovat 
siirtymässä hyvinvointialu-
eelle 1.1.2023 alkaen. Tule-
valle resurssipäällikölle on 
siirtymässä hallintojohta-
jalta tehtäviä. Hallintojoh-
tajan tehtävät on tarkoitus 
painottua entistä enemmän 
kunnan hallinnon, tiedol-
la johtamisen ja strategisen 
johtamisen koordinointiin 
ja kehittämiseen. Hankinta-
asiantuntijan tehtäviin kuu-
luu mm. valmistella han-
kintoja, hankintapäätöksiä 
ja toteuttaa kilpailutuksia. 
Kaupunginhallitus päät-
ti haastatteluryhmän esi-
tyksen mukaisesti valita re-
surssipäällikön virkaan 
tradenomi Amk Jenna-Riik-
ka Kouvan ja varalle traden-
omi YMK Kaija Kuirin. 

Maanrakennus  
J Päkkilä  
tierakentajaksi 
Syötteelle
Syötteen Ollukantie on noin 
300 metrin mittainen kaava-
tie Iso-Syötteen ydinalueel-
la. Tie liittyy alueella olevan 
liikenneympyrän viimeiseen 
rakentamattomaan liitty-
mään. Ollukantien varrelle 
rakennetaan myös kevyen-
liikenteen väylää, hulevesi-
järjestelyitä sekä tonttiliit-
tymiä. Urakan yhteydessä 
joudutaan toteuttamaan 
myös paikallisia sähköver-
kon sekä valokuituverkon 
muutostöitä. Urakan toteu-

tus jakautuu investointioh-
jelman mukaisesti kahdelle 
vuodelle 2022-2023. Hule-
vesien hallintasuunnitelma 
on tehty samaan aikaan Ol-
lukantien toteutussuunnit-
telun kanssa, jossa laadittiin 
yksityiskohtaisempi huleve-
sijärjestelmien mitoitus. Hu-
levesijärjestelyt pyydettiin 
optiona, jotta tilaaja voi tar-
vittaessa sopeuttaa hankin-
nan laajuutta budjettiraa-
miin soveltuvaksi. Hanke 
toteutetaan tilaajan teettämi-
en suunnitelmien mukaan 
yksikköhintaisena koko-
naisurakkana, jossa urakoit-
sija on suorassa sopimus-
suhteessa tilaajaan. Hallitus 
päätti valita Syötteen Ollu-
kantien ja alueen hulevesi-
järjestelyiden toteuttajak-
si Maanrakennus J Päkkilä 
Oy:n hintaan 580 902 euroa.

Elinvoimaiset 
kylät teemaksi 
markkinoilla
Kaupunki on aina osallis-
tunut omalla ständillä Pu-
dasjärven markkinoille, jot-
ka järjestetään tänä vuonna 
8.-9.7. Tälle vuodelle on 
kaupungin markkinointi ja 
viestintä sekä Pudasjärven 
Kehitys Oy ovat keskustel-
leet teemaksi Elinvoimaiset 
kylät. Näkökulmana on kes-
kusteltu kuntastrategias-
ta toimenpidelinjauksena 
markkinoida kylien moni-
muotoisuutta ja houkuttele-
vuutta elinympäristönä sekä 
paikkariippumattoman työn 
tekemisen paikkana. Yhtei-
sövaliokunta suosittaa myös 
markkinoilla esittelemään 
kylien monimuotoisuutta 
ja houkuttelevuutta ” Elin-

voimaiset kylät” -teeman 
mukaan. Kyläyhdistykset 
ja kylillä toimivat yritykset 
voisivat olla markkinoilla 
mukana.

Susanne Nyman 
Hirsikampuksen 
rehtoriksi
Hirsikampuksen rehtorin 
virkaan valittiin vt. rehto-
rina toiminut FM Susanne 
Nyman sekä varalle Virve 
Heikkilä. 

Ict-palvelut  
LapIT Oy:ltä
Oulunkaaren jäsenkunnat 
ovat kilpailuttaneet sidos-
yksikköhankinta (in-house) 
menettelyn mukaisesti ict-
palvelut toukokuussa 2022. 
Hankintaneuvotteluiden ta-
voitteena oli varmistaa, että 
hankintayksiköllä on ym-
märrys parhaista mark-
kinoilla olevista in-house 
toimijoista ja heidän edus-
tamistaan palveluistaan. 
Siirtyvän henkilöstön työn-
antaja on Oulunkaaren kun-
tayhtymä. Kuntayhtymä on 
käynyt asiasta useita yhteis-
toimintaneuvotteluja Oulun-
kaaren henkilöstöedustajien 
kanssa. Kaupunginhallitus 
päätti esittää edelleen kau-
punginvaltuuston hyväk-
syttäväksi, että ICT tuki-
palvelut hankitaan 1.1.2023 
alkaen LapIT Oy:ltä. 

Talous- ja  
henkilöstö- 
palvelut  
Monetralta
Oulunkaaren kuntayhty-
män kuntapalvelutoimis-
ton tuottamien talous- ja 

henkilöstöhallinnan tuki-
palvelut on päätetty siirtää 
ensi vuoden alusta lähti-
en in house toimijoille. Mo-
netra Oulu Oy:n tarjous to-
dettiin laatuvertailussa ja 
48 kuukauden elinkaarihin-
naltaan kokonaistaloudelli-
sesti edullisemmaksi. Hal-
litus esitti asian valtuuston 
päätettäväksi.

Vuoden 2023 talousar-
vion sekä taloussuunnitel-
mavuosien 2024-2025 raa-
min valmistelu käynnistyi 
2.6. valtuustoseminaaris-
sa. Kaupunginhallitus päät-
ti hyväksyä talousarvion 
2023 ja taloussuunnitelman 
2024-2025 raamin ja raamin 
jakamisen toiminta-alueille.

Hilkka Parkkisenniemi 
oli pyytänyt eroa varaval-
tuutetun ja viranomaislau-
takunnan tehtävästä. Pää-
tettiin esittää, että valtuusto 
myöntää Parkkisenniemel-
le eron luottamustoimista 
ja valitsee viranomaislauta-
kunnan jäsenen jäljellä ole-
valle toimikaudelle. 

Pudasjärven Vuokra-
talot Oy:n voimassa oleva 
yhtiöjärjestys on vuodelta 
1992, joten Vuokratalojen 
hallitus esitti kaupungin-
hallitukselle yhtiöjärjestyk-
sen muuttamista, joka esi-
tys hyväksyttiin.

Työ- ja elinkeinominis-
teriölle annettiin lausunto 
julkisten työvoima- ja yri-
tyspalveluiden uudelleen 
järjestämistä koskevaksi 
lainsäädännöksi. 

PUDASjärveläinen lehti

Jenna-Riikka Kouva valittiin 
kaupungin resurssipäälliköksi

Viikonloppuna 11.-12.6. 
Porissa pidetyssä Vasem-
mistoliiton puoluekoko-
uksessa valittiin puolueen 
johtoon henkilöitä Poh-
jois-Pohjanmaalta.

Jouni Jussinniemi Py-
häjärveltä valittiin vasem-
mistoliiton 2. varapuheen-
johtajaksi. Hilkka Haaga 
Oulusta valittiin puolue-
hallituksen jäseneksi. Puo-

luevaltuuston jäseniksi 
valittiin Suvi Röntynen, 
Olli Kohonen, Juha-Matti 
Mustonen ja Johanna Lat-
vamäki. Varajäseniksi va-
littiin Aleksi Nikula, Saija 
Luonuansuu, Pasi Niira-
nen ja Eero Kinare. Lisäksi 
Antti Tihinen Pudasjärvel-
tä valittiin puoluevaltuus-
ton viidenneksi yleisvara-
jäseneksi.

Antti Tihinen 
Vasemmistoliiton 

johtopaikoille

Kansanedustaja ja liiken-
ne- ja viestintävaliokun-
nan jäsen Pekka Aittakum-
pu esittää, että hallitus 
tekee lisää toimia poltto-
aineiden hinnan alentami-
seksi. 

- Polttoaineiden vero-
tusta pitää laskea alen-
tamalla joko niiden 
arvonlisäveroa tai valmis-
teveroa. Suomessa bensii-
nin ja dieselin hinnat ovat 
Euroopan kalleimpia. Pit-
kien välimatkojen maassa 
näin ei pidä olla. 

Aittakumpu pitää va-
kavana kysymyksenä sitä, 
että polttoaineiden hin-
nan nousu kiihdyttää in-
flaatiota ja kohottaa myös 
muiden tuotteiden sekä 
palveluiden hintoja. Kan-
salaisten taloudelliset vai-
keudet lisääntyvät. 

- Arvonlisäverotuotot 
polttoaineiden myynnistä 
valtiolle ovat lisääntyneet 
huomattavasti polttoai-
neiden hinnan nousun ta-
kia. Polttoaineiden hinnan 
noustessa myös prosentti-
verona kerättävän arvon-
lisäveron määrä nousee ja 
valtion verotulot kasva-
vat. 

Polttoaineiden arvon-
lisävero on 24 prosenttia 
tuotteen arvonlisäverotto-
masta hinnasta. Se mak-
setaan polttoaineen koko 
hinnasta eli myös hintaan 

Aittakumpu esittää 
polttoaineiden veron 

alentamista

AVOINNA AVOINNA 
JUHANNUKSENA: JUHANNUKSENA: 

Puhoksentie 4, 93390 Puhoskylä, p. 040 132 6499.

M-Market  
Puhoskylä

Tervetuloa!

Perjantaina 24.6. klo 8.30 - 14
Lauantaina 25.6. klo 10 - 14 
Sunnuntaina 26.6. klo 10 - 14

sisältyvästä valmisteve-
rosta.

- Ainakin viisi EU-maa-
ta, Puola, Viro, Portuga-
li, Luxemburg ja Romania, 
ovat hakeneet Euroopan 
komissiolta lupaa liiken-
nepolttoaineiden arvon-
lisäveron alentamiseen. 
Osa maista on käyttänyt 
polttonesteiden hinnan 
nousun takia kasvaneita 
arvonlisäverotuloja polt-
toaineen valmisteveron 
alentamiseen. 

Suomessa polttoainei-
den valmisteveroon tai ar-
vonlisäveroon ei ole tehty 
alennuksia polttoaineiden 
hinnan nousun takia. 

Aittakumpu jätti 16.6. 
kirjallisen kysymyksen sii-
tä, aikooko hallitus alentaa 
polttoaineiden arvonlisä-
veroa tai kohdentaa arvon-
lisäverosta kertyviä tuloja 
polttoaineiden valmisteve-
ron alentamiseen ja miten 
hallitus perustelee, jos se ei 
aio toimia näin.

PUDASjärveläinen

Pohjoisen poika Pauli Haapalainen 

TANSSEJA Pudasjärvellä

Raimo Laamanen Pintamolla 

Oululainen Pauli Haapalai-
nen & Rytmiset tanssittavat 
juhannuskansaa lauantaina 
25.6. Siuruan Työväentalol-
la, eli kansanomaisesti Mos-
kovassa. 

Paulia on piikitetty gra-
mofonin neulalla jo lapsena. 
Monipuolinen artisti on koto-
naan niin kuorossa, karaokes-
sa kuin keikkalavoilla, joka 
nykyisin on se pääartikkeli. 

Tanssilava- ja ravintola-
keikkoja Pauli on tehnyt eri 
orkestereiden kanssa. Hän 
on myös osallistunut useisiin 
laulukilpailuihin, joista on 
muistoina pokaaleja ja kun-
niakirjoja.

Tämän vuoden ensimmäi-
senä päivänä julkaistiin Pau-
lin neljäs pitkäsoitto, miltä 
on raapaistu jo viime vuoden 
puolella neljä singleä soi-

maan eri radiokanavilla niin 
Suomessa kuin Ruotsissa. 

Suomalaisten musiikki-
juontajien julkaisemalla ”Tätä 
Suomi tanssii” -listalla Pauli 
Haapalaisen sinkut on myös 
noteerattu. 

Siuruan Työväntalo-Kylä-
talon toimijat ovat valmiina 
ottamaan tanssikansaa kesän 
keikoille. TS  

Pauli Haapalainen tanssit-
taa juhannuksen juhlijoita 
Siuruan Työväentalolla.

Pintamon juhannustansseis-
sa 25.6. tahdin takaa puolan-
kalainen laulaja Raimo Laa-
manen. Raimo on tanssittanut 
kansaa vuodesta 1992 lähti-
en ja hän on julkaissut muun 
muassa kuusi pitkäsoittolevyä 

ja kolmattakymmentä singleä. 
Raimo Laamanen kier-

tää ympäri Suomea Pohjoi-
sen Tähti -orkesterinsa kans-
sa. Esiintymisiä Raimolla on 
myös yksin, duona tai trio-
na. Ohjelmisto on tanssitta-

vaa musiikkia laidasta laitaan, 
kuten kesälavoilla kuuluu ol-
lakin. 

Pintamon kyläseura ry. 
toivottaa tanssikärpäsen pu-
remat mukavalle kesälavalle 
viihtymään. TS.

Vahvaa tulkintaa Pintamon 
juhannustansseissa esittää 
Raimo Laamanen.
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Merilohia ja -taimenia siirretään Iijoen vapaille 
osuuksille – myös smolttien siirtoa kokeillaan
Iijokeen ja Livojokeen siirre-
tään merilohia ja -taimenia 
kesän 2022 aikana. Ylisiir-
roilla tuetaan jokeen leimau-
tuneiden lohikalakantojen 
syntymistä. Kuluvana kesä-
nä kokeillaan myös smolt-
tien eli alasvaeltavien lohien 
ja taimenien poikasten siir-
toa.

Sekä nousukalojen että 
smolttien siirtojen käy-
tännön toteutuksesta vas-
taa Osuuskunta Team Kala. 
Ylisiirtolupa on Iijoen ka-
latalousalueella. Ylisiirrot 
mahdollistaa Iijoen vaellus-
kalahanke 2020–2022.

Kaupalliset kalastajat 
pyytävät ylisiirrettävät nou-
sukalat jokisuulta. Kalat kul-
jetetaan vesisäiliöissä auto-
kuljetuksella voimalaitosten 
yläpuolisille vesialueille. 
Nousukaloja on tarkoitus 
siirtää noin 200 yksilöä. Siir-
rot pyritään tekemään kesä-
kuun aikana, mutta tarpeen 
mukaan siirtoja jatketaan 
loppukesällä.

-Käsittelemme kaloja 
mahdollisimman helläva-
raisesti ja niiden stressaan-
tumista välttäen. Nousuka-
lojen siirrot keskeytämme 
veden lämpötilan noustessa 

Henri Kylli Osuuskunta Team Kalasta vapauttamassa n. 15 kg lohta Livojokeen. Lohi on nostet-
tu kuvausta varten hetkeksi esille. Normaalitilanteessa kalojen kaikkea ylimääräistä käsitte-
lyä vältetään. Kuvat: Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Iijoen vaelluskalahankkeen 2020–2022 projektipäällikkö 
Mirko Laakkonen viemässä lohta vapautettavaksi Livojokeen.

16 asteeseen, kertoo Henri 
Kylli Osuuskunta Team Ka-
lasta.   

Nousukalojen siirroilla 
mahdollistetaan merilohien 
ja -taimenien lisääntyminen 
Iijoen vapailla koski- ja virta-
alueilla. Smolttien siirroilla 
puolestaan mahdollistetaan 
viiden padon turvallinen 

ohitus ja pääsy merivaelluk-
selle. Haapakoskella smoltit 
ohjataan ohjausaidan avul-
la alasvaellusväylään ja itse 
väylässä kalojen kiinniotto-
häkkeihin.

Iijoen vaelluskalahank-
keen 2020–2022 toimenpi-
teitä ovat muun muassa 
smolttien alasvaellusväylän 

rakentaminen Haapakos-
kelle, pienpoikasten istutta-
minen sekä lohikalojen yli-
siirrot ja seuranta. Hanketta 
toteuttavat PVO-Vesivoi-
ma Oy, Lapin ELY-keskus, 
maa- ja metsätalousminis-
teriö, Ii, Oulu, Pudasjärvi, 
Taivalkoski, Kuusamo, Poh-
jois-Pohjanmaan liitto, Iijo-

en kalatalousalue, Metsähal-
litus, Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus sekä Luonnon-
varakeskus. Hanketta koor-
dinoi Pohjois-Pohjanmaan 
liitto. Hankkeen kokonais-
budjetti on noin 2,2 miljoo-
naa euroa.

Hanke on saanut rahoi-
tusta maa- ja metsätalous-

ministeriön NOUSU-ohjel-
masta, jossa parannetaan 
vaelluskalojen elinolosuh-
teita ja pyritään palautta-
maan vaelluskalakanto-
jen luontaista lisääntymistä 
Suomen virtavesissä.

Tiedotus Pohjois-
Pohjanmaan liitto 

Lapsuuden koti paloi, 
muistot jäivät

Sain puhelun 10. kesäkuu-
ta, että lapsuuden ja nuo-
ruuden kotipaikan talo on 
tulessa. Läksin kohtalai-
sen nopeasti katsomaan. 
Palopaikalla oli pelastus-
laitoksen sammutustyöt 
täydessä käynnissä. Kai-
vinkone purki seiniä. Vet-
tä laittoivat voimakkaasti 
hiiltyneisiin ja palaneisiin 
hirsiin. Palaneessa talossa 
vietettiin lapsuus ja nuo-
ruus siskojen ja veljien 
kanssa, jotka eivät vielä ol-
leet muuttaneet omikseen. 
Vanhin veli kaatui sodas-
sa. 

Isäni veisti ja salvoi 
vuonna 1947 uuden asu-
muksen vanhasta hirsi-
rakennuksesta puretuista 
hirsistä, jotka olivat Pu-
hoskylän Mannisen van-
hasta asuinrakennuksesta. 
Rakennukseen tuli pirt-
ti, keittiö ja kamari. Pirtti 
toimi koko porukan yhtei-
senä asuntona yhden tal-
ven. Sen jälkeen valmistui 
keittiö ja kamari. Kama-
ri oli isän ja äidin nukku-
mapaikka muulloin, paitsi 
kun tuli joku fiksu vieras, 
jolle laitettiin kamariin 
peti. Mitoiltaan neljä ker-
taa neljä mökki, jossa alle-
kirjoittanutkin oli parkais-
sut ensimmäisen kerran, 

tuntui ruhtinaalliselta. Si-
sälle sopi monesti yömat-
kalaisiakin. Aina saivat 
kylen sijan lattialta, johon 
äiti laittoi vähän petin ta-
paista. Mutta nyt ei ole pe-
tipaikkaa kellekään. Tuli 
nuoli muutamissa tunteis-
sa kaiken. Jätteiden sekaan 
haihtui paljon allekirjoitta-
neenkin tunteita niin hy-
vässä kuin suruisissakin. 
Siinä rakennuksessa kas-
voi nuorimman veljeni lap-
setkin aikuisiksi, joilla var-
maan on omat muistonsa. 
Kotiin oli lapsena ja nuo-
renakin turvallisen tuntui-
nen saapua, niin koulusta, 
kuin aikuisempana työ-
mailta. Aina oli se äidin 
laittama lämmin keitto-
kuppi siinä hellan laidalla. 

On todettava laulun sa-
noin, että koti tölli, se sit-
tenkin rakkahin on. Ah-
dashan se oli, mutta ei 
rakkaudeton. Ne muistot 
eivät kuitenkaan palaneet. 

Hyvää kesää toivotan, 
vaikka mieli on 

alavireinen.

Erkki 
Honkanen

OSAO Pudasjärven yksikön henkilökunta viimeistä kertaa yhdessä Ranuantien tiloissa. Kuva Ape Nieminen.

OSAOn henkilökunta toivottaa 
opiskelijat tervetulleiksi elokuussa 

Varsitien tiloihin

OSAO Pudasjärven henki-
lökunta toivottaa elokuussa 
uudet ja jatkavat opiskelijat 
tervetulleiksi uusiin tiloi-
hin Varsitielle. Yksikkö on 
muuttamassa Pudasjärven 
kaupungintalon kiinteis-
töön. Puuteollisuuden ala ja 
asuntola toimivat edelleen 
Jyrkkäkoskentiellä, mutta 

muut alat Varsitiellä. 
Pudasjärven yksikön 

opetushenkilökuntaan kuu-
luu kymmenen opettajaa, 
kolme ohjaajaa ja opinto-oh-
jaaja. Lisäksi opiskelijoiden 
tukena on asuntolanohjaaja/
vahtimestari, it-tuki, kaksi 
tukipalvelujen ja kaksi joh-
don työntekijää. Opiskelija-

huollon palveluita tarjoavat 
kuraattori, terveydenhoita-
ja sekä tarvittaessa psykolo-
gi. Henkilökunta on yksikön 
viiden eri alan opiskelijoi-
ta varten. Alat ovat liiketoi-
minta-, puuteollisuus-, so-
siaali- ja terveys, sähkö- ja 
automaatio- sekä kasvatus- 
ja ohjausalaa. Lisäksi tänä 

vuonna uutena on järjes-
tetty hirsi- ja korjausraken-
tamisen sekä yritystoimin-
nan opintoja rakennusalalta. 
Valman korvaa elokuussa 
alkava TUVA-koulutus. 

Kaisu Möttönen



9PUDASjärveläinenNro 25 •  ke 22.6.2022

Kolmas Pessimismimusikaali Pessimismitalon ulkoilmateatterissa
Puolangan pessimistit ovat 
valmiina pilaamaan ihmis-
ten kesät jälleen kerran, kun 
Kolmas Pessimismimusi-
kaali saa ensi-iltansa Pessi-
mismitalon ulkoilmateatte-
rissa Puolangalla tiistaina 
5.7. kello 18. Sen jälkeen on 
16 esitystä 6.8. saakka. 

Kolmas Pessimismimu-
sikaali kertoo puolankalai-
sen supersankarin, Pessi-
miehen tarinan. Pessimies 
ei koskaan tee mitään, koska 
Puolangalla kaikki on hyvin. 
Mutta mitä tapahtuu, kun 
Puolangalle saapuu mysti-
nen Optinaisoletettu? Kuka 
hän on ja mitä hän haluaa? 
Täytyykö Pessimiehen oi-
keasti uskaltaa olla sankari?

-Nuo supersankarijutut 
on vissiin suosittuja, niin 
tehtiin sitten semmonen, 
kertoo tuottajana toimiva 

Oskari Haapalainen. 
Kolmas Pessimismimu-

sikaali jatkaa hyväksi tode-
tulla tyylillä – luvassa ei täl-
läkään kertaa ole perinteistä 
kesäteatteria, vaan katsoji-
en verkkokalvot ja korvien 
krumeluurit saavat tänäkin 
kesänä kokea aimoannok-
sen musikaalista sekoilua li-
ve-bändin säestyksellä. Ky-
seessä ei nimestä huolimatta 
ole jatko-osa aiempien vuo-
sien Pessimismimusikaaleil-
le – luvassa on täysin uusi 
tarina, jonka myötähäpe-
ää tihkuvat tilanteet varmis-
tavat, ettei katsomossa ke-
nellekään tule liian mukava 
olo. Kokenut live-bändi esit-
tää musikaalia varten tilaus-
työnä tehdyt kappaleet, jois-
ta varmasti löytyy jokaiselle 
oma kesän pilaava korvama-
to.

Kyläkierroksella Kurenalla 
– Taajaman touhuista mallia muillekin kylille

Kaupungin eri toimijoiden 
kyläkierroksen viimeinen 
kyläilta pidettiin torstaina 
16.6. Kurenalla kaupungin-
talossa. Matkailun yritys-
kehittäjä Jukka Koutaniemi 
avasi illan kertomalla Pu-
dasjärven olevan kyliensä 
näköinen kaupunki, jonka 
vahvuuksina ovat elämyk-
sellinen luontomatkailu sekä 
elinvoimaiset kylät. Näiden 
teemojen puitteissa on kier-
retty lähes jokaisella kylällä 
ja nyt kierros päättyy taaja-
maan. Kyläyhdistyksistä on 
saatu hyviä vinkkejä ja mal-
leja, mutta myös toisinpäin 
mallia voi ottaa, kun Ku-
renaluksen kyläyhdistys on 
aktiivisella toiminnallaan 
saanut toteuttaa mm. torilla 
ja uimarannalla monipuolis-
ta kesätoimintaa.

Palvelusuunnittelija Si-
nikka Mosorin kertoi kylä-
suunnitelmien teosta, jonka 
myötä tullaan keräämään jo-

kaiselta kylältä useamman 
vuoden tavoitteella olevia 
suunnitelmia. Myös turvalli-
suuteen kannattaa kiinnittää 
huomiota ja siitä tullaankin 
pyytämään jokaiselle kylälle 
omia suunnitelmia.

Sinikka muistutti myös 
Peikkohaasteesta. Kurena-
luksen porukka suositte-
li Karhupajan toimijoille 
omanlaisen peikon tekemis-
tä. Nuoret voisivat kesän 
aikana tehdä luonnonma-
teriaaleista oman näköisiä 
peikkoja, jotka sitten vie-
dään 3. syyskuuta Kelosyöt-
teen Peikkopolulle koko per-
heen tapahtumassa.

Kaupungilla on menos-
sa myös neulekilpailu, jonne 
voi lähettää ehdotuksia omi-
en neuleiden malleista.

Voimaa vanhuuteen –
hanke toimii myös taaja-
massa, jossa henkilö onkin 
jo mukana koulutuksessa. 
Muiltakin kyliltä ehtii vielä 

toimintaan mukaan eli kan-
nattaa ilmoittautua Sampo 
Laakkoselle.

Vesistöjen kunnostukses-
ta on oltu kovasti kiinnostu-
neita ja siihen aiheeseen saa-
tiin 11.5. järjestettyä oman 
infotilaisuus. Panuman ky-
lältä on hyviä esimerkkejä 
vuosikymmeniä jatkuneesta 
suunnitelmallisesta vesien-
kunnostustyöstä.

Kurenalan  
kyläyhdistys  
toimii
Kerttu ja Hannu Simu, Ma-
ria Laurilan kanssa pitivät 
puheen kyläillassa, jossa he 
kertoivat mitä kyläyhdistyk-
selle kuuluu. Kyläyhdistys 
on perustettu 2013 Kertun ja 
Hannun aloitteesta. Erilaisia 
tapahtumia on tarkoitus jär-
jestää myös tulevana kesänä 
peräkärrykirppiksestä, eri 
soittajien säestämistä lauluil-

Tämän kesän torinavauksessa esiintymislavalla Kurenalan kyläyhdistyksen hallituksen väkeä 
yhdessä; Marja Laurila, Aini Seppänen, Hannu ja Kerttu Simu sekä Pertti Manninen.

Kyläyhdistys on pitänyt hyvää huolta Riviera Pudasjärven uimarannasta.

loista kahvittelutilaisuuk-
siin. Monissa tapahtumissa 
on suunnittelussa mukana 
kaupungin kulttuuritoimes-
ta Birgit Tolonen. Kahvi-
la tietopiste torilla on tarjol-
la eri yhdistyksille käyttöön, 
aina viikoksi kerrallaan. 
Kannattaa olla ajoissa yhtey-
dessä Kerttuun.

Kyläyhdistyksen toimiin 
kuuluu myös Pudasjärven 
museon lähellä olevan Ri-
viera-uimarannan ylläpitä-
minen.  Pudasjärven torille 
pääsee myymään maksut-
tomasti koko kesän ajan, 
myös peräkärrykirppiksel-
le. Torialueen kehittämises-
tä tuli puheeksi torin paikan 
muuttaminen, kun nykyinen 
paikka on ahdas sekä hie-
man vaikea löytää, varsinkin 
ohikulkeville matkailijoille. 
Voisiko uusi paikka löytyä 
jostain lähempää Oulu-Kuu-
samon tietä?

Monenlaista ohjelmaa on 
useille illoille luvassa, niin 
musiikin, kuin muunlaisten-

kin toimintojen muodossa. 
Osuuspankin kesätyörahoi-
tuksella on saatu pari reipas-
ta poikaa töihin kyläyhdis-
tykselle. Tulevana kesänä on 
tarkoitus vielä kasvattaa sa-
laattia ja perunoita laatikois-
sa. 

Asukastupa  
toiveissa
Voisiko Kurenalle saada 
myös oman asukastuvan? 
Oulussa on monilla kaupun-
gin alueilla omia asukas-
tupia, joissa on monenlais-
ta toimintaa. Pudasjärven 
keskustassa voisi olla myös 
mahdollista kokoontua kau-
pungin omistamissa kiin-
teistöissä, kunhan siitä vain 
sovitaan yhteisesti ja vas-
tuuhenkilöiden ohjauksessa. 
Oulun kaupungin edustaja 
Pasi Laukka voi tulla Pudas-
järvelle kertomaan heidän 
toiminnastaan ja malleis-
taan.

Kaupungin nettisivuilta 
katsottiin miten palautteita 

voi antaa kaupungin suun-
taan nettisivujen kaavak-
keen kautta. Kyläillassa tuli 
heti mieleen, että koiranjä-
tösten keruuseen pitää saa-
da parannusta lisäämällä 
niille tarkoitettuja roskiksia. 

Leo Siira kertoi kyläillas-
sa KOHOTA-hankkeesta, 
jossa yrityksille ja henkilös-
tölle järjestetään digikoulu-
tuksia. Myös yhdistyksil-
le on tulossa koulutuksia ja 
niistä kerrotaan myöhem-
min, kun koulutukset tule-
vat tarjolle.

Digitaalinen näkyvyys 
on tärkeää kaikille toimijoil-
le, joiden pitää näkyä netis-
sä, somessa tai muissa kana-
vissa.

Lämpimät kiitokset  
Kurenaluksen  

kyläyhdistykselle  
keskusteluista!

Kyläkierroksen väki; 
 Sointu, Sinikka,  

Leo ja Jukka

Kesällä 2021 esitetty Uusi Pessimismimusikaali houkutteli runsaasti yleisöä Pessimismitalon 
ulkoilmateatterin katsomoon, kuva Tommi Rajala. 

Kolmannessa Pessimismimu-
sikaalissa nähtävä Pessimies 
on erikoinen supersanka-
ri, sillä hänellä on enemmän 
heikkouksia kuin vahvuuk-
sia. Pessimiehen heikkouk-
siin kuuluu mm. vaikea lak-
toosi-intoleranssi, kuva 
Santeri Rahkamaa.

Ohjaajana toimii Anne 
Ålander, jota voi syyttää 
myös aiempien Pessimismi-
musikaalien ohjaamisesta. 

Edellisen vuoden tapaan kä-
sikirjoitus on Tommi Rajalan 
käsialaa, ja sävellyksistä vas-
taavat Oskari Haapalainen 

ja Katja Kemppainen.

Puolangan Pessimistit ry
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Kotivarakoulutus maanpuolustusnaisilla

Pudasjärven Maanpuolus-
tusnaisten järjestämään koti- 
ja apteekkitavarakoulutuk-
seen osallistui keskiviikkona 
8.6. 20 naista Lakarin koulul-
la lähi- ja etäkoulutuksena. 
Proviisori Lotta Säkkinen 
kertoi apteekki varautumi-
sesta kodeissa eli lääkekaa-
pissa olisi hyvä olla: jokin 
parasetamol, tulehduski-
pulääke esimerkiksi bura-
na, lääkehiili (myrkytys), 
osmosald (ripuli/vatsatau-
ti), rennie (närästys), kyy-

pakkaus, allergiaan tablet-
teja, hydrokortisonivoide, 
haavanhoito- ja sidetarpei-
ta. Erilaisia kuitusidoksia, 
haavanpuhdistusaine, rak-
kolaastareita, sideharsoja, 
suojaside/paineside, turva-
sakset, pinsetit, kuumemit-
tari, pikakylmäpakkaus, 
punkkipihdit, korkea suoja-
kerroin aurinkovoide, kol-
mioliina, urheiluteippiä sekä 
joditabletteja. Niitä ei saa 
käyttää, jos on kilpirauhasen 
vajaatoiminta. Kotieläimille 

lääkkeet vain eläinlääkäriltä. 
Lääkekaapin sisältö on aika 
ajoin päivitettävä ja vanhen-
tuneet lääkkeet toimitettava 
apteekkiin.

Ruokapuolen kotiva-
rautumisesta kertoi Maan-
puolustusnaisten piirin 
puheenjohtaja Tarja Leino-
nen-Viinikka. Ruokavarau-
tumiseen kuuluu mm. äm-
päri raikasta vettä, kaksi 
litraa per/vrk henkilö + 
puhdistus yms. vedet päälle 
sekä kotieläimille juomavet-

tä! Näkkäriä tai vastaavaa, 
retkikeitin sähkökatkojen 
varalle. Vaihtoehtoina suo-
siteltiin mm. kaasugrilli, 
nuotio, leivinuuni, puuhel-
la, takka yms. Mahdollisen 
helposti säilyviä ruokia mm. 
purkki- ja pussisäilykkei-
tä, hedelmäsäilykkeitä, kah-
via, teetä, lääkekonjakkia, 
keksejä esimerkiksi diges-
tive, suklaa. Makea on tär-
keää kotivarassa stressin 
vuoksi, antaa mielelle rau-
haa ja mielihyvää. Tulitikut, 

Kotivarautumisruokatavaroita ja muuta tarpeellista tavaraa 
oli esillä.

Proviisori Lotta Säkkinen ja Maanpuolustusnaisten piirin puheenjohtaja Tarja Leinonen-Viinikka olivat vierailijoina Maanpuo-
lustusnaisten kotivarautumisen teemaillassa.

hammastahnaa, suihkusaip-
pua, intiimipyyhkeitä, pik-
kuhousunsuojia (voi käyt-
tää myös haavojen suojana 
tai kengän hiertymiin). Tas-
kulamppu, otsalamppu, 
pattereita, hehkuja, kynt-
tilöitä, patteri ”kaamosva-
lot”, varavirtalähde, van-
hanajan känny, trangivalo 
(kaasupatruunalla toimiva), 
sammutuspeite, palovaroi-
tin (testaa toimivuus ja tar-
kista päivämäärä varoitti-
men pohjasta), patteriradio, 
wc paperia, käteistä rahaa. 
Toiminnallisuuden ylläpito 
on huomioitava esimerkiksi 
lautapelejä varaamalla.

Turvallisuuden tunnetta 
antaen itselle ja siten myös 
pystyy parhaiten levittä-
mään turvallisuutta ym-
päristölle, tuo yleistä mie-
lenrauhaa. Huolehditaan 

naapureista ja ystävistä! 
”Kotivara ei tarkoita aina vä-
litöntä uhkaa, vaan normaa-
lia varautumista arkipäiviin 
mm. myrskytuhoihin ja säh-
kökatkoihinkin.”

Youtube ”pirkka kotiva-
ra” ohje kannattaa vilkais-
ta, siellä kattavasti kerrottu 
kotivarasta myös. Youtubes-
ta löytyy paljon myös hyviä 
videoita mm. Suomen Pe-
lastusalan Keskusjärjestöltä 
”Mitä tarvitaan häiriötilan-
teiden varalta” sekä ”Kol-
men päivän kotivara-ruo-
anvalmistus sähkökatkon 
aikana”.

Kaisu Heikkinen
Pudasjärven 

maanpuolustusnaiset ry

Teuvo Vuoti & Captain 
Sarapirtin juhannus-
tansseissa 25.6. Teuvo 
Vuoti&Captain polkaisee 
aloitusvalssien tahdit kel-
lo 21.

Haapavetinen Teuvo 
Vuoti&Captain on ahkeras-
ti keikkaileva tanssiyhtye. 

Sarapirtti on tälle tans-
siorkesterille tuttu paikka ja 
tämän kesän aikana on tie-
dossa toinenkin keikka Sa-
rapirtille. Juhannustanssit 
tulivat ylimääräisenä toisen 
orkesterin tilalle, mutta hei-
näkuun 16. päivä on keik-
kakalenteriin kirjattu etu-
käteen. 

Tanssikansa tykkää yh-

Teuvo Vuoti&Captain esiin-
tyvät Sarapirtin juhannus-
tansseissa sekä seuraavan 
kerran heinäkuussa.

TANSSEJA Pudasjärvellä

tyeen monipuolisesta, jalan 
alle menevästä musiikista. 
Kaikenlaista tanssimusiik-
kia on tiedossa. Valssien ja 
tangojen lisäksi nuotit soivat 
bluesina, jivenä, fuskuna tai 
cha chana. TS  

Möykkälässä 
tanssiorkesteri Selena

Puhoksen Möykkälässä 
esiintyy tanssiorkesteri Se-
lena, joka tanssittaa perin-
teisen tanssimusiikin ja 
iskelmien tahtiin juhannus-
lauantaina 25.6. Orkesteriin 
kuuluu Krista Martikainen, 
koskettimet ja laulu, Kari 
Kinnunen, rummut ja laulu 
ja Tero Kähköselle onnistuu 

harmonikka ja midilaitteet. 
Luvassa on perinteistä tans-
simusiikkia ja iskelmää kaik-
kien makuun.

1

Pudasjärven Urheilijat ry
Liput: aikuiset 10 euroa, alle 12 v. ilmaiseksi

 

KANSAINVÄLISET

POHJANTÄHTIGAMES
YLEISURHEILUKILPAILUT
Suojalinnan urheilukentällä

to 23.6.2022 klo 17.30

Pudasjärven urheilijoiden 
Suunnistusjaoston järjestä-
mät iltarastit suunnistettiin 
8.6. Pintamolla. Ratamesta-
rina toimi Antero Pätsi.

Tulokset
A-rata 1. Esa Hietala 32,23, 
2. Tommi Uusimäki 36,25, 
3. Julia Nifakina 37,14, 4. 
Juha-Matti Inget 38,49, 5. 
Tapani Alahäivälä 43,05, 
6. Stepan Soukhov 43,50, 
7. Mira niemelä 50,37, 8. 
Ari Kokko 1.04,42, 9. Mik-
ko Lauhikari ja Veli-Heik-

ki Ylikoski 1.06,09, 11. Riina 
Lauhikari 1.06,57, 12. Maire 
Kosamo 1.16,29.

B-rata 1. Aimo Vainio 
34,12, 2. HANNELE Pu-
hakka 46,05, 3. Väinö Hin-
kula 46,44, 4. Marja Kin-
nunen 47,09, 5. Taisto 
Luukkonen 47,11, 6. heik-
ki Paukkeri 52,01, 7. Juhani 
Rajavaara 1.14,33, 8. Anna-
Liisa Seppänen 1.15,24. 

C-rata 1. Hanna Riek-
ki 21,19, 2. Katja Soukhov 
34,51, 3. Kiira Soukhov 
36,10. 

Iltarastit Pintamolla

Tervetuloa!Tervetuloa!

Perjantai 8.7. klo 9-18, 
lauantai 9.7. klo 9-16 

torilla 

PUDASJÄRVEN PUDASJÄRVEN 
MARKKINATMARKKINAT

Markkinapaikkojen varaukset 0400 385 281.

MARKKINA-ARVAT 
5 €/kpl 

ETUKÄTEEN MYYNNISSÄ:
Halla&Cafee, Hautaus- ja 

Kukkapalvelu Räisänen, Koskitraktori, 
K-Rauta, K-Supermarket Pudasjärvi, 

PUDASjärveläinen -lehti, 
Pudasjärven Hautaustoimisto ja Kukka, 

Pudasjärven Optiikka, Pudas-Kone, 
Rytingin Kauppa, Tunturi Market, 

Tuuritupa. 

VOITTOINA: 
HIRSIAITTA, SOUTUVENE, 

MAASTOPYÖRÄ, arvo yht. 5250 €. 
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Kesätorin avauksessa siunaus, 
yhteislaulua, lettukahvila ja peräkärrykirppis

Kurenalan Kyläyhdistys 
järjesti yhteistyössä Pudas-
järven seurakunnan kanssa 
yhteisen torin avaustapah-
tuman torstaina 9.6. To-
rin vieressä Varsitiellä koi-
vut olivat juuri puhjenneet 
hiirenkorvalle, ilma oli ke-
säinen ja ihmisiä liikkeellä 
satamäärin. Säätiedotuksis-
sa ennustettu sade saavut-
ti Pudasjärven vasta illan-
suussa. Sydänyhdistyksen 
lettu- ja grillimakkaratelt-
ta palveli ja 23 peräkärry-
kirppispaikkaa oli käytös-
sä. Kanttori Keijo Piirainen 
veti avauksen jälkeen yh-
teislaulua yhdessä Pudas-
järven mieslaulajien kanssa. 
Puoliltapäivin esiintymisla-
valle nousi Suopunki -yh-
tye koko jäsenistönsä voi-
min, mukana oli 10 henkeä; 
soittajaa ja laulajaa. 

Torin avauksen suoritti 
toriemäntä Kerttu Simu yh-
dessä Kurenalan kyläyhdis-
tyksen hallituksen jäsenten 
kanssa. Hän iloitsi, että tori 
oli myyjiä täynnä, enempää 
ei olisi mahtunutkaan. 

-Ihmiset ovat odottaneet 
ja toivoneet Kurenalan ky-
läyhdistyksen laittavan to-
ritoiminnan käyntiin. Torin 
kahvi- ja tietopiste toimii 
viime kesän tapaan heinä-
kuun alusta alkaen eri yh-
distyksien voimin, jotka 
vaihtuvat viikoittain. 

Simu korosti, että joka 

päivä voi torille voi tulla 
myymään ilman ilmoittau-
tumistakin. Myyntipaikat 
ovat kaupungin päätöksel-
lä maksuttomia ja torille 
voi tulla myymään vapaas-
ti joka päivä.

Torin siunauksen toimit-
ti Isä meidän rukouksel-
la seurakuntapastori Vei-
jo Lohiniva. Sen yhteydessä 
laulettiin kanttori Keijo Pii-
raisen johdolla Suvivirsi ja 
pastori toivoi torille vilkas-
ta tapahtumakesää. Kau-
pungin edustajan puheessa 
kaupunginhallituksen va-
rapuheenjohtaja Anni-In-
keri Törmänen kertoi kesän 
merkeistä sekä viimeaikai-
sista kaupungin päätöksis-
tä ja suunnitelmista mm. 
kaupunki on tulossa mark-
kinoille Elävät kylät -tee-
malla. 

Pudasjärven Yrittäjien 
puheenjohtaja Heimo Tu-
runen muistutti torin olleen 
historiallisesti kohtaamis-
paikkana. Torilla tavataan 
–on myös noussut ”lentä-
väksi lauseeksi” leijonien 
ensimmäisen mm-kullan 
jälkeen Senaatin torijuhlas-
ta vuonna 1995. Turunen 
muistutti, että markkinoilla 
tori on ollut tapaamispaik-
kana jo 38 kertaa ja markki-
nat ovat tänä kesänä 8.-9.7. 
kahden vuoden tauon jäl-
keen. 

Suopunki-yhtye lauloi ja 

soitti sekä veti yhteislaulu-
ja solistien Risto Puhakan 
ja Anelma Outilan voimin. 
Yhtyeen jäsen, koskettimis-
sa soittava Ritva Kinnula, 
kertoi, että yhtye on harjoi-
tellut säännöllisesti. Muka-
na on kymmenkunta taita-
vaa soittajaa ja laulajaa. 

Toritapahtumiin on jat-
koa torstaina 7.7., jolloin 
esiintyy ja laulattaa Iin lau-
lupelimannit. HT

Kari Tienhaara oli tullut peräkärrykirppistapahtumaan Ou-
lusta. Samalla hän varasi myyntipaikan myös tuleville mark-
kinoille. 

Suopunki-yhtye veti yhteislaulut mukaansatempaavalla tavalla ja yleisökin sai esittää suosikkilaulujaan. Solisteina lauloivat 
Risto Puhakka ja Anelma Outila.

Torille tuodut istuimet olivat yleisön käytössä niin torin siunauksen kuin yhteislaulujen aikaan.

Sydänyhdistyksen teltassa lettukahvit ja grillimakkarat tekivät hyvin kauppansa. Teltassa pal-
velivat talkoolaisina Tapio Pohjanvesi, Maija-Liisa Piri, Orvokki Hyttinen, Fanni Hemmilä ja 
Leena Rantala.

Torin avauksessa olivat mukana seurakuntapastori Veijo Lohiniva, kaupunginhallituksen vara-
puheenjohtaja Anni-Inkeri Törmänen, Yrittäjien puheenjohtaja Heimo Turunen sekä toriemän-
tä ja isäntä Kerttu ja Hannu Simu. 

Torin siunauksen jälkeen yhteislaulua vetivät Pudasjärven mieslaulajista Hannu Luukaslam-
mi, Jussi Marikainen, Aimo Pietilä, Toivo Outila ja Keijo Piirainen.
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Kesän aurinkoisin 
festivaali on pian 

Pudasjärvellä

Enää pari päivää ja Raja-
maanrannassa raikaa. Ju-
hannusaattona, perjan-
taina 24.6. järjestettävä 
#juhannuspudiksella -fes-
tivaali kokoaa yhteen mu-
siikinystäviä ympäri Suo-
men. Tiedossa on, että 
kaukaisimmat festivaali-
vieraat ovat tulossa jopa 
ulkomailta saakka katso-
maan vuodentakaista eu-
roviisuedustajaamme 
Blind Channelia. Innok-
kaimpien fanien puhu-
taan tulevan paikan päälle 
jo edellisenä päivänä var-
mistaakseen eturivin pai-
kat keikalle.

Blind Channel avaa fes-
tivaalit kello 17, minkä jäl-
keen festivaaleilla esiintyy 
joukko muita huippue-
siintyjiä. Lavalla nähdään 
Sana, Behm, Roxette Ulti-
mate Tribute, Olga Wilhel-
miina ja Road Crew. Illan 
loppuhuipentumana laval-
le kipuaa Dingo. Tapahtu-
man juontaa Sana ja esiin-
tyjien välissä tunnelmaa 
luo DJ Esc hittikattauksel-
laan.

Lippuja ehtii vielä osta-
maan perjantaihin kello 16 
saakka edulliseen ennak-
kolippuhintaan. Liput saa 
hankittua näppärästi joko 
Ticketmasterista tai Halla 
Cafe & Catering -kahvilas-
ta aukioloaikojen puitteis-
sa. Tapahtuma on ikära-
jaton, joten paikalle ovat 

tervetulleita kaikenikäi-
set juhlijat. Tapahtumaan 
on mahdollista ostaa myös 
VIP-lippuja (K-18). Lisätie-
toja tapahtuman sivuilta 
www.pudiksella.fi.

Ennakkolippukaup-
pa on kiihtynyt juhannuk-
sen lähestyessä. Festivaali-
en puuhamies ja järjestäjä 
Janne Soronen Woyzeck 
Oy:stä suosittelee lipun 
hankkimista ennakkoon. 

-Ennakkolipulla pääsee 
sujuvasti sisälle alueelle ja 
rannekkeenkin voi halu-
tessaan käydä vaihtamas-
sa vaikka jo edellisenä päi-
vänä valmiiksi. Ostamalla 
ennakkolipun autat myös 
järjestäjää ja muita festi-
vaalien palveluntarjoajia 
mitoittamaan kapasiteetit 
riittämään niin ruoan, juo-
mien, järjestyksenvalvoji-
en ja muun henkilökunnan 
kuin bajamajojenkin suh-
teen.

Oulusta, Kuusamosta 
ja Syötteeltä päin tulevil-
le on järjestetty edullinen 
bussikuljetus. Bussit otta-
vat kyytiin myös matkan 
varrelta. Varaathan paikan 
bussista ennakkoon. Ma-
joitusta tarvitsevien kan-
nattaa tutustua Syötteen 
tarjoamiin majoituspaket-
teihin, selvittää Soronen.

Leena Tuisku, 
kuva Tero Ahonen

Behm esiintyy #juhannuspudiksella tapahtumassa perjan-
taina Rajamaanrannassa.

Varmoja kesän merkkejä
Tori avautuu kesäkauteen. 
Se on varma kesän merk-
ki. Koululaiset ovat vapaal-
la, uimaankin ovat roh-
keimmat jo ennättäneet. 
Tulvavesi on laskenut ja en-
simmäiset onkikalat pais-
tettu. Työssä olevat yrittä-
vät ehtiä tekemään kaiken, 
mitä ennen kesälomia piti-
kään ehtiä tekemään. Kaik-
kea ei varmasti ehditäkään. 
Jatketaan syksyllä siitä, mi-
hin nyt jäädään.

Kukaan ei ole enää kipeä-
nä, kun saa nauttia kesäpäi-
vistä. Saa tarkastella hillan 

kukintaa, ruopsuttaa piha-
maata ja kukkapenkkejä, 
laatia kasvimaata ja retkeil-
lä luonnossa.

Kesätapahtumia saadaan 
järjestää viime kesiin verrat-
tuna vapaasti. Kohtaamis-
ten merkitys on kirkastunut. 
Melkein jo unohtui, kuinka 
voimaannuttavaa onkaan 
kohdata ja vaihtaa ajatuk-
sia kaikista; niin koetuksis-
ta kuin ilosta ja riemustakin.

Kaupungin toimissa on 
saatu hyvä pyörä pyöri-
mään. Yrityksillä on hyvä 
veto, verotulot kertyvät pa-

remmin kuin on ajateltu-
kaan. Kehitystä tapahtuu ta-
saisesti Kurenalla, kylillä ja 
Syötteellä. Syötteellä rikot-
tiin menneenä talvikautena 
kaikki aikaisemmat kävijä- 
ja majoitusennätykset. 

Elävät kylät ovat kau-
pungin uudessa järkistra-
tegiassa tavoitteena ja saa 
ollakin, kun noin puolet 
pudasjärvisistä asuu kylil-
lä. Todella monella on siis 
mahdollisuus konkreetti-
sesti vaikuttaa tämän tavoit-
teen toteutumiseen.

Pudasjärven yrittäjät jär-

jestävät torilla markkinat 
heinäkuussa. Kaupunki kes-
kittyy markkinoilla elävien 
kylien teemaan. Tulkaapa 
silloin tutustumaan mah-
dollisimman moneen ky-
lään tänne torille!

Kehitysvammaisten pal-
velukodin rakennuslupa 
on tällä viikolla tullut lain-
voimaiseksi. Rakentamaan 
päästään elokuussa. Toivot-
tavasti vuoden päästä asuk-
kaat pääsevät muuttamaan 
uuteen kotiin. Torielämä 
pystyy kukoistamaan tästä 
rakennushankkeesta huoli-

matta tällä torilla. Hienoa, 
että saadaan tarjota näin 
upea ja aktiivisen osallistu-
misen mahdollistava asu-
misen paikka palvelukotiin 
muuttaville.

Tori on kauppapaikka ja 
kohtaamisten paikka. Toi-
von Pudasjärven kaupun-
gin puolesta kaikille torilla 
vieraileville mukavia koh-
taamisia, hyviä ostoksia ja 
kauppiaiden kaikki vaivat 
palkitsevia toripäiviä!

Anni-Inkeri Törmänen
Anni-Inkeri Törmänen piti 
puheen torin avajaisissa 
torstaina 9.6.

Tasokkaat Pohjantähti-Games kisat 
Suojalinnan urheilukentällä
Perinteiset Pudasjärven Poh-
jantähti-Games yleisurhei-
lukilpailut kilpaillaan ju-
hannuksen aatonaattona 
torstaina 23.6. kello 18 alkaen 
Suojalinnan urheilukentällä 
150 urheilijan joukolla. 

Naisten 5000 metrillä on 
mukana kenialainen Samma-
ry Cherotich, joka on nuor-
ten maailmanmestari 1500 
metrin juoksusta 14 vuo-
den takaa. Muutaman tau-
kovuoden jälkeen juoksu nyt 
kulkee, puolimaratonilla en-
nätys 1.13 ja viiden kilomet-
rin maantiellä viiteentoista 

minuuttiin. 
Pudasjärven urheilijoi-

den naiskestävyysjuoksijat 
ovat mukana runsaalla jou-
kolla. Naisten 100 metrillä 12 
sekunnin rajaa tavoittelevat 
Sonja Stång, Elisabet Salmela 
ja Emma Mäkikallio. Kisas-
sa on mukana 16 juoksijaa. 
Naisten moukarissa Posion 
Pyrinnön Tytti Oikarinen ja 
Kaustisten Julia Kivinen ta-
voittelevat 60 metrin ylitystä. 
Miesten kiekkopaikalla Pu-
dasjärven Urheilijoiden Antti 
Pränniltä odotetaan 50 met-
rin ylitystä. Miesten 800 met-

rillä Mikko Rahkolan, Samuli 
Hussan ja Matias Tiiron joh-
dolla tähdätään kahden mi-
nuutin alitukseen. Miesten 
3000 metrillä lähdetään 9 mi-
nuutin vauhdilla ennätyksen 
kimppuun. 

Tervetuloa seuraamaan 
kisoja!

Heino Ruuskanen

Nuorten maailmanmestari 
kenialainen Sammary Che-

rotich kirittää 5000 metrillä 
pudasjärveläisiä naiskestä-

vyysjuoksijoita.

FC Kurenpoikien P12 päätti 
kevätkierroksen kahteen voittoon
FC Kurenpoikien P12 joukkue 
pelasi kevätkierroksen viimei-
sen kotiottelunsa Pohjoisen 
alueen Kakkosessa sunnun-
taina 12.kesäkuuta. Joukku-
eelle vastaan saapui FC Raahe, 
joka oli ennen ottelua sarjakär-
jessä puhtaalla peliesityksel-
lä. Kurenpojat aloitti räväkäs-
ti ja laittoi sarjajohtajan pelin 
ahtaalle. Laaja kokoonpano 
antoi kotijoukkueella mah-
dollisuuden kovaan prässipe-
laamiseen. Taktiikka toimi ja 
raahelaiset eivät päässeet ra-
kentamaan peliään suunnitel-
lulla tavalla. Kotijoukkue on-
nistui tekemään avausmaalin 
hienosti rytmitetyn hyökkä-
yksen päätteeksi. Laidalta tul-
lut matala pystysyöttö tavoitti 
Saku Nurmelan, joka vapaut-
ti siirrollaan Unto Niemelän 
vapaaseen tilaan ja maalinte-
koon. Tauolle mentiin koti-
joukkueen 1-0 johdossa. 

Toisella puoliajalla peli py-
syi tasaisena. Kotijoukkue jat-
koi karvaustaan ylhäältä. Kes-
kikentällä Toivo Turpeinen 
ja Severi Lauri jaksoivat hy-
vin raastaa molempiin kent-
täsuuntiin. Hyökkäyspäässä 
ja laitapelaajina Aake Kuja-
la, Topi Kettunen, Henri Ma-
linen, Onni Pirinen, Niilo Pa-
numa, Neea Seppänen, Antti 

Kokko ja Eetu Riepula teki-
vät kukin omilla vaihtovuo-
roillaan kovasti töitä molem-
piin suuntiin ja onnistuivat 
hienosti luomaan painetta vie-
railijoiden puolustuslinjaan. 
Kurenpoikien puolustuksen 
tukipilarit Arttu Kosamo, Tuo-
mas Sarajärvi ja Eetu Koppelo 
estivät vierailijoiden hyökkä-
ykset vakuuttavasti, ja maalil-
la loistopelin pelannut Matias 
Aarni hoiti maalille asti tulleet 
yritykset varmuudella. Peli 
päättyi Kurenpoikien mauk-
kaaseen 1-0 voittoon ja jouk-
kue pääsi tuulettamaan voit-
toa runsaslukuisen kotiyleisön 
edessä.

Kevätkierroksen viimeinen 
vierasottelu pelattiin Patenie-
men tekonurmella lauantaina 
18.kesäkuuta, kun joukkueel-
la oli vastassa OsPa Oulunsa-
losta. Pelin alku oli molemmil-
ta joukkueilta tunnustelevaa ja 
peli pyöri pääsääntöisesti kes-
kialueen tuntumassa. Hiljal-
leen komentoa otti Kurenpo-
jat ja loi ottelun ensimmäiset 
tekopaikat. Parinkymmenen 
minuutin kohdalla Unto Nie-
melä onnistui rikkomaan ku-
parisen. Muutama minuut-
ti myöhemmin Severi Lauri 
haastoi kotijoukkueen puolus-
tajan rangaistusalueen nurkas-

sa yksi vastaan yksi tilantees-
sa onnistuneesti ja puolustaja 
joutui rikkomaan. Pallo vietiin 
pilkulle, josta Lauri laukoi pal-
lon taidokkaasti vasempaan 
ylänurkkaan. 

Toisella puoliajalla Kuren-
pojat loi tilanteita, mutta maa-
lintekoyritykset eivät tuotta-
neet tulosta. Kun vieraat eivät 
käyttäneet tekopaikkojaan, 
pääsi kotijoukkue kuin var-
kain kaventamaan ja tuomaan 
pelin maalin päähän. Maalin 
jälkeen OsPa sai luotua muu-
taman vaarallisen tilanteen, 
mutta maalille komennuk-
sen saanut Topi Kettunen otti 
muutaman ison pelastuksen 
ja piti joukkuettaan pystyssä. 
Viime minuuteilla Kurenpo-

jat sai uudelleen kiinni pelis-
tä ja pystyi pitämään johton-
sa loppuvihellykseen saakka. 
Kotiin tuomisina joukkueella 
oli 3 pistettä 1-2 vierasvoitosta.

Kevätkierrokselta P12 jouk-
kue keräsi viisi voittoa, kär-
si kolme tappiota ja sijoittui 
lopulta yhdeksän joukkueen 
sarjassa neljänneksi. Sarjape-
lit jatkuvat heinäkuun lopulla 
alueen Kakkostasolla. Pelitau-
koa ei joukkueelle kuitenkaan 
hirveästi tule, sillä kesäkuun 
lopussa joukkue matkaa kol-
men muun Kurenpoika-jouk-
kueen kanssa Ruotsiin kan-
sainväliseen Piteå Summer 
Games turnaukseen. 

Teemu Torvinen

FC Kurenpoikien P12 joukkueella on ollut tiivis pelitahti ke-
vätkierroksella. Kuvassa joukkue poseeraa kauden ensimmäi-
sen pelin päätyttyä.
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Vesisade rapisee köökin 
ikkunaan. Pirtissä tuoksuu 
vasta paistettu ruisleipä.

Maitotonkassa on ke-
säisiä tuomen oksia. Ta-
lon emäntä silittää kesäisiä 
verhoja. 

Piika keittää juhannus-
juustokeittoa hällällä. Pirt-
ti on puhdas. Navettakissa 
Mirri katselee uunin pan-
kolta juhannusvalmistelu-
ja välillä maukuen. 

Renki ja talon isäntä 
ovat lähteneet hakemaan 
uutta traktoria. 

Maatilan emäntä ja 
isäntä on rakentaneet ke-
väällä eläimille uuden na-
vetan eläimille, jossa on 
lehmien, lampaiden ja ka-
nojen hyvä olla talvellakin 
tuulelta ja lumelta suojas-
sa. 

Hiljalleen alkaa ilma 
poutaantumaan. Aurinko 
pilkahtelee pilvien takaa.

Piika ja emäntä hakevat 
omasta metsästä koivuja ja 
koivun oksia.

Jokitörmältä on kauniit 
maisemat. Kesäiset kielot 
kukkivat rannassa.

Piika kietaisee ranta-
saunan terassilla vastan. 

Rantasaunan edessä on 
tuomen oksia tonkassa.

Emäntä ja piika laitta-
vat koivut pirtin portaiden 
eteen tuomaan juhannuk-
sen tunnelmaa.

Navettakissa Mirri kä-
velee pihalla ja käy puk-
kimassa välillä emäntää 
jalkoihin. Saat sinäkin ju-
hannuksena herkullista 
ruokaa, emäntä sanoo sa-
malla silittäen kissaa.

Aitan vieressä on koi-
ranhäkki ja uusi koiran-
koppi. Kopin katolta kat-
selee pohjanpystykorvan 
pentu ja sammaleen päällä 
levähtelee suomenajokoi-
ra. Onhan teillä vettä, ky-
selee emäntä. Emäntä ot-
taa koirien vesikupit. 

Pihalla on pihakaivo. 
Emäntä pumppaa vettä 
vesikuppeihin. Täällä on 
raikasta vettä teille. Tuon 
teille luut, niin saatte jyr-
siä, sanoo emäntä. Samal-
la silittäen koiria ja hakee 

niille hirvenpakasteluut. 
Aurinko paistaa kau-

niisti tuoden pihapuista 
varjot pihalle. 

Emäntä kohauttaa hui-
viaan ja nostaa essua ha-
meen päälle, kun pihaan 
ajaa uusi traktori. Jonkin 
ajan kuluttua perässä tulee 
suomenhevonen, jota oh-
jastaa renki.

Päivää, tämmöinen 
Valtra tuli hankittua, sa-
noo isäntä laskeutuessaan 
uudesta traktorista ulos 
onnellinen ilme kasvoil-
laan. Se on tarkistettu ja 
kaikki pelaa, toteaa isän-
tä. Renki, isäntä ja emäntä 
katsovat traktoria.

Piika tulee pirtistä ulos. 
Siellä olisi tuoretta kaha-
via rengille ja isännälle. 
Maistuisiko kampanisujen 
kanssa?

Maatilanväki kokoon-
tuu juomaan pirttiin kah-
via. Kaikilla on onnellinen 
ja kiitollinen mieli.

Kun maatilanhommat 
on tehty. Niin voi maati-
lanväki nauttia ruuasta ja 
yhdessäolosta.

Rengin ja piian aitat on 
puhdistettu. Rengin pus-
sihousut ja valkoinen pai-
ta roikkuvat pyykinarulla. 
Piian hame ja huivi kuivu-
vat tuulessa. Ne ovat puh-
taat juhannuksen pyhiä 
ajatellen.

Juhannukseen kuuluu 
perinteisenä rantasaunas-
sa saunominen.

Herkulliset ruuat ku-
ten varhaisperunat, voisi-
pulikastike ja savustettu 
lohi maistuvat yhdessä pe-
rinteisen kotikaljan kanssa 
rengille ja piiallekin.

Kauniisti aurinko pais-
taa koivun oksiin. Pääsky-
set lentelevät. Suomenlip-
pu liehuu salossa. Linnut 
visertävät kauniisti. Luon-
nonkukat kukkivat kau-
niisti maatilan pihalla.

Hyvää Juhannusta 
lukijoille!

Anna-Riikka Huhta

Maatilan 
juhannusperinteitä

Luonnonkukat kuuluvat juhannusperinteeseen.

Pudasjärven Eläkeläiset jär-
jestivät perjantaina 17.6. pe-
rinteisen kesäpäivän Eero 
Räisäsen taidepihalla – Ee-
tenissä.

Kurenalta kahdeksan ki-
lometriä ajettuamme ko-
koonnuimme Eetenin Sini-
kello -kodalle. Kotagrillin 
tunnelmallisessa loisteessa 
istuimme ja lauloimme Kale-
vi Vattulan haitarin säestyk-
sellä kesäisiä lauluja. Osan 

lauluista säestäjä oli itse sä-
veltänyt ja sanoittanut. 

Sitten oli tauon paikka, 
väki siirtyi katetun pöydän 
ääreen. Kahvia ja pullaa sekä 
mehua oli laitettu tarjolle pi-
han keskelle upean taide-
pöydän päälle.

Makkaran paisto nuoti-
olla kuului oleellisena osa-
na kesäpäivään. Makka-
rat paistettiin tikun nokassa 
nuotiotulella, ja ne maustet-

tiin tarjolla olleilla sinapilla 
ja ketsupilla.

Kahvittelujen ja makka-
ranpaiston jälkeen siirryt-
tiin vielä pihalle loppulaulu-
ja laulamaan.

Aurinko paistoi pilvien 
lomasta ja sen säteet saivat 
kukan muotoisten taideteos-
ten terälehdet säihkymään. 
Eetenin alueella oli paljon 
nähtävää, oli vanhempia ja 
uudempia taideteoksia.

Kesäpäivän viettoon osal-
listui Pudasjärven Eläkeläis-
ten jäsenistä 15 henkilöä. 
Kesäpäivän lopuksi jänni-
timme arvontaa. Palkintoina 
oli käsitöitä ja herkkuja.

Erään osallistujan kom-
mentti: ”Mukava oli reissu.” 
Kiitos taiteilijalle mahdolli-
suudesta kokea tällaista Pu-
dasjärven kesässä. 

Seija Vähkyrä

Pudasjärven Eläkeläiset 
järjestivät perinteisen kesäpäivän

Kahvitarjoilu Eetenissä. Kukkais- ja ruonokieltä Eetenissä.

Sarapirtillä Sarakylässä 
tanssittiin lauantaina 11.6. 
kahden vuoden koronatau-
on jälkeen. Tanssimusii-
kista vastannut Duo Tar-
mo Malina ja Jorma Ahistus 
oli saapunut Nivalasta. 
He kertoivat olevansa ensi 
kertaa Sarapirtillä, mut-
ta käyneensä esiintymäs-
sä Pudasjärvellä useissa-
kin tanssipaikoissa. Tarmo 
ja Jorma ovat kavereita sa-
malta kylältä kansakoulu-
ajoista lähtien. Tarmo kertoi 
vetäneensä elämänsä aika-
na noin 3000 keikkaa, josta 
suuri osa Täysi kuu -orkes-
terina. Haitaria soittava Jor-
ma kertoi isän opettaneen 
soittamisen jo lapsesta läh-
tien. Ensimmäisenä valssi-
na soitettiin Rantakoivun 
alla. Tanssikansaa kokoon-
tui mukavasti. 

Kahvilan ja arpojen 
myynnistä vastanneet Pirk-
ko Kortesalmi ja Juhani 
Falck kertoivat kesän aika-
na olevan vielä seitsemät 
tanssit. Seuraavat jo juhan-
nuslauantaina 25.6., jolloin 
esiintyy Tuovilat, jonka jäl-
keen heinäkuussa tanssi-
taan lähes joka lauantai. 
Lauantaina 23.7. on tanssi-
en lisäksi koko kylän kesä-

Sarapirtillä tanssit 
kahden vuoden tauon jälkeen

tapahtuma ja samalla myös 
kirpparit. 

Lipputuloilla Sarakylän 
Nuoriseura kerää varoja Sa-
rapirtin kunnossapitome-
noihin. Keittiön uusiminen 
olisi lähitulevaisuuden ta-
voitteena. Sarapirtti on his-
toriallisesti tärkeä raken-
nus, joka on rakennettu 
1937 sarakyläläisten talkoo-
voimin ja rakennuspuut on 
saatu lahjoituksena. HT

Jorma Ahistus ja Tarmo Malina ovat Nivalassa syntyisin sa-
malta kylältä ja kiertävät nykyisin esiintymässä duona. 

Sarapirtillä tanssitaan seuraavan kerran juhannuslauantaina. Sen jälkeen heinäkuussa lähes 
joka lauantai-ilta ja elokuussakin on vielä kahdet tanssit.
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Amerikan autot ovat kiin-
nostaneet Paavo Valikaista 
jo pikkupojasta lähtien. Kun 
hän sai omaa rahaa, hän osti 
V8-autolehtiä, josta hän kat-
seli kuvia upeista autoista. 
Hän suunnitteli, että sitten 
joskus, kun hänellä on ra-
haa, hän ostaa amerikkalai-
sen auton. Nuorena miehe-
nä Paavolla ei ollut paljon 
aikaa auto harrastukselleen. 
Lihakarjan hoitaminen vei 
huomion. Suomen liittyes-
sä Eu:hun hän lopetti karjan 
pitämisen ja keskittyi kone-
hommiin. 30-vuotiaana Paa-
vo sanoi: ”40-vuotiaana ra-
kennan talon.”  Uusi talo 
nousi pystyyn 1991, vaikka 
taloudellinen lama ravisteli 
Suomea.

Paavo pihapiirissä Veny-
mällä pidettiin ennen Ameri-
kan autojen kokoontumisia. 
Paavon vaimo, Heli leipoi 
ja laittoi tarjoiltavaa. Asiasta 
kiinnostuneet alkoivat vuo-

Paavon ensimmäinen Amerikan auto

Cadillac vuosimallia 1960
sien saatossa vähetä ja lopul-
ta paikalle tuli vain kaksi au-
toa. Silloin Paavo sanoi:” Nyt 
lopetetaan. Minä en enää tar-
joa mitään, kun tulette vain 
näillä länsiautoilla. Ne kyllä 
joutaisivat navetan taakse,” 
naureskeli Paavo. Pudasjär-
ven  autoharrastajat eli Paha 
Pojat oli epävirallinen auto-
kerho. Porukat kokoontuivat 
Paavon luokse, missä tutkit-
tiin ja katsottiin toisten au-
toja. Henkilöitä oli parhaim-
millaan 20, mutta autoja vain 
10. Mitään yhteisiä ajeluita 
ei ollut, ei edes vappuajelua. 
Paavon luona porukat suun-
nittelivat kesän yhteisiä aje-
luita, mutta eivät ne tahto-
neet sopia kaikille. Jokaisella 
oli omat kesä hommansa.

Cadillac Sedan  
De Ville  
vuosimallia 60
 – Se sattui niin, että oltiin 

menossa syyslomalla Vi-
roon koko perheenä, Heli 
kotiin. Keltaisessa Pörssis-
sä oli myytävänä Cadillac 
Coupe, mutta se oli huono-
kuntoinen. Ostin uuden Kel-
taisen Pörssin, joka luin Vi-
rossa ja sanoin Helille:” Nyt 
on semmoinen auto, että 
minä soitan sinne heti!” Mies 
kertoi autosta ja sanoi hänel-
le: ”Kun me tulemme Suo-
meen, niin tulen hakemaan 
sen. ” Auto oli ollut hänellä 
yhdeksän vuotta, joten se oli 
vielä nuori. Mies oli mennyt 
18-vuotiaana pankkiin: 

”Minun pitää saada lai-
naa, että voin ostaa Cadilla-
cin.” Hän oli palokunnassa 
savusukeltajana, joten hyvää 
palkkaa sai. Minulle tämä 
valkoinen Cadillac on en-
simmäinen Amerikan auto. 
Kaikkein halutuin malli on 
vuoden 1959 Cadillac. Siinä 
on kaksi siipeä. Ennen van-
haa miehet sanoivat:

6.4 litran moottori. 360 hevosvoimaa. Paino 2500 kiloa. Kulutus 13-16 litraa. Leveys 2 met-
riä. Pituus 6 metriä. Tilaa kuudelle hengelle. 

Paavo hankki Cadillacin noin 20 vuotta sitten. Auto on saanut useita palkintoja näyttelyissä.
Paavon tulevaisuuden haaveena on löytää 51 vuosimallin Ca-
dilac. Se olisi hänen oma vuosimalli.

Cadillacin sisätilat ovat todella avarat ja valoisat.

Amerikkalainen naisnäyttelijä oli Cadillacin ensimmäinen omistaja. Hän ei koskaan käyttänyt 
tupakan sytytintä. Autosta löytyi naisnäyttelijän käyntikortteja ja kopiota shekeistä, jolla oli 
maksettu huoltoja. Vuosittain Paavo ajaa Cadillacillaan noin 2000-5000 kilometriä.

”Kunpa joskus saisi sen 
lohenpyrstö auton!” Ei ole 
kyllä kaduttanut, että tämä 
ostettiin. Tätä ei ole hitsat-
tu mistään, pellit ovat pysy-
neet suorina. 11 vuotta sitten 
tämä maalattiin JP Auto-
maalaamossa. Hyvää työtä 
tekivät. Elvis ajeli valkoisel-
la Cadillacilla, mutta ei ole 
varmaan tietoa, oliko se hä-
nen vai jonkun muun. Enti-
nen omistaja laitatti liikkees-
sä uudet tiivisteet ja männät.  
Hän sanoi, että ei koskaan 
hävitä autoa, mutta sitten 
tuli tympiä juttu. Minun ai-
kana on takapyörän laake-
rit jouduttu vaihtamaan. 21 
kertaa auto on katsastettu ja 
aina on leima tullut. Cadil-
lac oli edistyksellinen auto 
jo 1960-luvulla. Tästä löytyy 
ohjaustehostin, ilmastointi, 
vakionopeuden säädin, au-
tomaattiset valonvaihtajat, 
automaatti- ja manuaalinen 
vaihteisto ja keskuslukitus. 

Takakontti ja sivuikkunat 
toimivat sähköllä. Yhtenäi-
nen etupenkki liikkuu eteen 
ja taakse sähköllä. Nykyi-
siin autoihin verrattuna täs-
sä on paksut pellit ja paksut 
raudat. Eturenkaan vaihdos-
sa tunkki laitetaan etupus-
kurin alle. Ja kestää nostaa!

Amerikan autot 
ovat perheen  
yhteinen harrastus
- Helsingin Kauppatorilla ol-
tiin Amerikan autojen näyt-
telyssä. Esillä oli 400 autoa. 
Autoharrastajat  katsoivat 
tarkasti Cadillaciani ja ky-
syivät: ”Missä tämä auto on 
maalattu?” ”Siellä meidän 
kylän maalaamossa, ”vasta-
sin. Autoharrastajat eivät ole 
ylpeätä sakkia, jokaisen au-
toa kunnioitetaan.

Autoharrastus on mei-
dän perheessä ollut yhteinen 
harrastus. Olemme käyneet 

autonäyttelyissä muun mu-
assa Oulussa, Taivalkoskel-
la, Oulujärvellä, Helsingissä 
ja Virossa. Saariselän autota-
pahtumassa oli toista sataa 
autoa, siellä tämä valkoinen 
Cadillac valittiin komeim-
maksi autoksi. Haapsalon 
vanhan linnan puistossa oli 
minunkin auto esillä vuon-
na 2005. Siellä oli autoja Lat-
viasta, Liettuasta, Virosta, 
Ruotsista, Norjasta, Venä-
jältä ja Suomesta. Autoja oli 
näyttelyalueella 120. Van-
halla lentokentällä oli kiih-
dytysajot ja sunnuntaina oli 
yhteinen cruisinki. Tutus-
tuimme siellä norjalaisiin, 
jotka tapasimme Saariselän 
kokoontumisessa. Perheenä 
olemme käyneet Haapsalon 
Amerikan auto näyttelyis-
sä toistakymmentä kertaa, 
muisteli Paavo

Ape Nieminen
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Ensi viikonvaihteessa juhlitaan mittumaaria eli ju-
hannusta. Ja kukapa keskikesän juhlasta olisi kau-
niimmin runoillut kuin Eino Leino:
Minun mielessäni on juhannus ja juhla ja mittumaari,
ja jos minä illoin itkenkin, niin siellä on sateenkaari.
 
Juhannukseen kuuluvat kokko ja tanssilava. Kokon 
lämmössä ja lavan lähellä puidaan vastakkaisen su-
kupuolen piirteitä ja annetaan kokemuksen tuomia 
neuvoja nuorille. Niitä on kuvattu R.E. Nirvin ja Lauri 
Hakulisen toimittamassa Suomen kansan sananpar-
sikirjassa (WSOY 1953): 
Neitoset: Kärsimähän tänne on luatukin, sanoo flikka 
kun poikia orotti. Ilmajoki.
Hohoe – pyörtysjhän sitä ku oes kaaniita ja nuoria miehiä 
likellä. Iisalmi.
Ee se oes isä akkoo suanna vual löös tuo äetin, tutu immee-
se. Kiuruvesi. 
Ensi lempi, sanoj pappilan piika kun pässiii halasj. Joen-
suu.
Rumhita saatethan ja sairhata talutethan ja min en oo 
kumpikaa, sano flikka kun kavalterin tiällen jätti. Laihia.
                                                           * * *
Naiset: Ainha se ukoilma o kovemp ku akailma. Sakkola. 
On se niin hyvä vertaistaan vasten venytellä. Oulu. 
Voi ihanaa aikaa, kun ihimistä friiattihin koko kesäänen 
yö! Ilmajoki.
Ole maalisest murhes päässy, sano muinane flikk ko miä-
he sai. Uusikaupunki.
Suuvelma ol lattaos, kihlaas om paokaos ja avijoliitto on 
sova alaku. Kiuruvesi.
Ei ennen rakkahuresta mitään tiätty ja toimhen yhtä kaik-
ki tulthin. Alahärmä.

* * *
Poikamiehet: Ensij järki poes immeeseltä ja sitte annetaa 
akka. Rautalampi.
Korian akan ottaa pitää, haukkuu se rumakin. Kauhava.
Ei sovi suopetäjä korpikuusen kumppaliksi. Oulun seutu.
Niin iso akka piteä olla ettei se sänkyolkiin sekaannu. Jäm-
sä. 
Kuhan on kokoa ja näköä, kyllä kirvesvars tapoja antaa. 
Konnevesi. 
Vanaha rakkaus on ku akana hampaan ravossa. Oulu.                                                      

* * *
Miehet: Parempija ne on rukkiiset akat kun ohoraset ty-
töt. Oulunsalo.
Suuri ämmä on perunaleivä surma. Nakkila.
Rakkaus on sitä raatoo: ei se tapa mutta kiruttaa. Haus-
järvi.
Ikämies ko itkee niin sei nikota. Alatornio.
Paha akka, pakeneva hevone, märkä mehtä ja puttoovat 
houst – ne miehen mieltä koetteloo. Virtasalmi, Juva.
Paras valinta: Kylmä tila – lämmin leski. Oulu.

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Kylmä tila 
– lämmin leski

Kontiollekin koitti kesä. Kuva: Jorma Terentjeff.

Eläkeliittolaiset 
kesäretkellä Iinattijärvellä
Eläkeliition Pudasjärven yh-
distyksen kesäpäivä 14.6. oli 
lämmin ja matkalaiset in-
toa täynnä odotetun kesäret-
kelle lähtöön. Linja-auto oli 
täynnä vireitä uusia ja van-
hastaan kokeneita matka-
laisia puheen porinan saat-
tamana. Odotukset päivälle 
ja yhdessä tapaamiset oli-
vat innostaneet lähtemään 
mukaan Kurenalta 55 mat-
kalaista ja sen lisäksi Iinat-
tijärveltä kymmeniä - joten 
Hampushallilla meitä oli 
noin 80 henkilöä. 

Matkan alkuun kiertoaje-
lulla saimme kuulla Iinat-
tijärven historiaa Kinnulan 
Ritvan ja Jorma Kukan ker-
tomana. Perillä meitä odot-
ti herkulliset kakkukahvit 
ja taustalla kuulimme ka-
raoken laulajia. Mukana oli 
omat karaokelaitteet ja kil-
pailuvälineitä. Hampuksen 
uusi ilme oli muuttunut ver-
rattuna entisajan ”riihitun-
nelmasta” modernimpaan. 

Monella meistä oli nostalgi-
set muistot siitä ajasta kun 
itse olimme nuoruuttamme 
siellä viettäneet. Heti kah-
vittelun jälkeen puheenjoh-
taja toivotti läsnäolijat ter-
vetulleeksi ja aina aktiivinen 
Kinnulan Ritva lupautui op-
paaksi liikunnalliseen luon-
tokävelyyn Hampusvaaran 
laelle, josta avautui mahta-
vat näköalat ja jyhkeä kivi-
kerrostuma, jossa on kiipei-
luseinäkin. Liikunnallista 
kisailua oli myös ulkotapah-
tumana, johon osallistui osa 
jäsenistämme ja pisteet las-
kettiin – kuka missäkin lajis-
sa paras. 

Iinattijärven aktiiviset tal-
koolaiset paistoivat matka-
laisille maukkaat makka-
rat. Sisällä hallissa viritteli 
jo soittajamme. Olimme saa-
net vieraaksemme Suopan-
ki-yhtyeen. Mitäpäs muuta-
kaan kaunis laulu ja reipas 
soitto sai aikaan kun tanssi-
jalan nostetta. Ja vanhakin jo 

Karaokea laulamassa Pentti Lukkari ja Erkki Penttilä, taustal-
la Kalevi Kela. 

Iinattijärven kesäpäivään osallistui noin 80 henkeä.

Suopanki-yhtyeen kaunis laulu ja reipas soitto saivat aikaan tanssijalan nostetta.

nuortuu! 
Eläkeläisiltä suuret kii-

tokset mainijoille soittajille 
ja orkesterin solisteille Ris-
tolle ja Anelmalle - olitte hie-
no piristys päivässämme. 
Samoin kiitokset Iinattijär-
ven talkooväelle – jota ar-
vostamme – hyvästä muo-

nituksesta. Tietenkin Ilman 
yhdistyksen aktiivista toi-
mijajoukkoa retket eivät on-
nistu, kaikkien puolesta kii-
tos heille. 

Heleena Talala, 
kuvat Taimi Pekkala ja 

Kyllikki Tolkkinen

Kesä syksy, rippikoulu,
poikia lie sata, toista,
joukkoon mahtuu monenmoista.
Aito vielä soratie,  
mi opinahjoon sanankuuloon vie.
Matka pitkä, Pirinranta-Hilturanta,
ravaa vielä kirkonmäki.
Lukusali Suojalinna,
eipä poikki mennyt pinna.
Harvaan haastelivat papit,
muistan vielä pompannapit.
Katekismusta katseltiin,
potut papin nosteltiin.

Opetella käskyt piti,
tiedä kuinka siemen iti.
Käskyä kun kahdeksatta pappi kysyi,
Matti reipas velmu vastas:
”Herra siunaa meitä ja varjele teitä ”,
hymyyn veti papin suuta,
se on selvää isämeitää, eikä muuta,
poika juuri siunaa meitä.
Eihän oppi mennyt hukkaan,
tuossahan se juuri puhkes kukkaan!
Kului kenkä maalaispojan,
yli monen mutkan ojan,
puursin eestä kristinopin,

monta yötä lattialla setämiehen kopin.
Mitä sadokseni sain,
kun naimatodistusta vaivain takaa hain?
Se on aina pulmain pulma.
Totta, koulumatka jota ravasin,
oli kova kivinen,
Saloja katekismuksen kun tavasin.
Sepä siitä, mitä muistelemaan niitä.
Yhä polku jatkuu, siitä kiitä.                      

Eero  
Räisänen

Rippikoulu                                         
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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

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

JÄTEHUOLTOPALVELUT

• 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

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 -

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

ASIANAJOTOIMISTO 
EIJA HEIKKINEN OY

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

Pistotie 4, 93100 PudasjärviPistotie 4, 93100 Pudasjärvi
050  554  3992 050  554  3992 

www.koillisauto.fiwww.koillisauto.fi

AUTOLKIIKE

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

Yhdestoista Korentokangas-juoksu
Lauantaina 11.6. kävi Hir-
vaskosken koulun pihalla 
mukava kuhina, kun 11. Ko-
rentokangas-juoksun osal-
listujat, järjestäjät ja pitkäs-
tä aikaa myös yleisö alkoivat 
olemaan valmiina starttiin. 

Kellon ollessa kaksitoista, 
antoi Mirja juoksijoille läh-
töluvan ja silloin mentiin. 
25 reipasta lasta ja aikuista 
kirmasivat 1,7, 4,3, 12,9 tai 
21,1kilometrin matkoille. 

Reitti kulki jo tutuksi tul-
leilla kangaspoluilla ja hiek-

katiellä. Ilma oli melko läm-
min ja etenkin pidempien 
matkojen juoksijoille mat-
kan varrella olleet huolto-
pisteet olivat tarpeen.

Järjestäjä kiittää juoksuun 
osallistuneita, yleisöä ja tal-
koolaisia. 

Varovaisena toiveena oli-
si järjestää 4,3 kilometrin pi-
tuinen ”testijuoksu” myös 
toisen kerran tälle kesälle. 
Jos kiinnostuit, jää seuraa-
maan ilmoittelua! TS. 

Tulokset: 
T12 1,7km 1. Iiris Piri PuU 
8.11, 2. Reeta-Mari Poiju-
la PuU 8.23, 3. Siina Pinta-
mo-Kenttälä 8.24. P12 1,7km 
1. Elias Riepula 7.43, 2. Aa-
peli Liikanen 8.32, 3. Pauli 
Alahäivälä PuU 8.51. 4. Teo-
dor Liikanen 9.31. T14 1,7km 
1. Silja Alahäivälä PuU 7.34. 
N 4,3km 1. Mari Laakkonen 
PuU 16.20, 2. Kati Kuivalai-
nen 23.27. M 4,3km 1. Arto 
Hiltula IiY 16.27, 2. Pekka 
Kuivalainen 25.19. N 12,9km 

Mirjan antamaa lähtölupaa odottava joukkio viivan takana.
Lastensarjan palkitut Reeta-
Mari Poijula, Iiris Piri ja Siina 
Pintamo-Kenttälä hymyilivät 
kilpaa auringon kanssa.

1. Marika Tiiperi AlPi 1.08.24, 
2. Anneli Ojala Pudasjärvi 
1.48.44. M 12,9km 1. Ilpo Sep-
pänen Taivalkoski 51.28, 2. 
Antti Pohjanvesi PuU 56.07, 

3. Seppo Pajuniva RDS Rova-
niemi 58.25, 4. Taisto Latva-
lehto LNM 1.04.58, 5. Väinö 
Maaninka RDS Rovaniemi 
1.05.12, 6. Tapani Alahäivä-
lä PuU 1.14.26. N 21,1km 1. 
Minna Laurila-Harju Kiimin-

ki 1.54.30. M 21,1km 1. Jukka 
Illikainen Pudasjärvi 1.38.40, 
2. Pekka Laurila-Harju Kii-
mU 1.54.31. M40 21,1km 
1. Jorma Puurunen PuU 
2.20.07. M50 21,1km 1. Pekka 
Kukkula IiY 1.50.57.

VAURIOKORJAAMO

Vakuutusyhtiöiden
hyväksymä 
kolarikorjaamo

- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
- VAHINKOTARKASTUKSET
- LASINVAIHDOT JA -KORJAUKSET

- KOLARIKORJAUKSET
- AUTOMAALAUKSET
- ILMASTOINNIN HUOLLOT

Puh. 040-564 9523, 040-564 8614
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi, Avoinna ma-pe 7-16
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

RAKENNUSPALVELUITAMAARAKENNUSTA

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

SALAOJATYÖT JA SADEVESIJÄRJESTELMÄT  
AMMATTITAIDOLLA

Ari Mansikkamäki

0400 935 036
ari.m.mansikkamaki@gmail.com

METALLINKIERRÄTYSTÄ

OSTETAAN
044 783 1121 
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA- 
PALVELUT! 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

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

RAKENNUS & REMONTTI 
 

RAKENNUSHANKEKOORDINOINTI   
MESUBLOMSTER
Suunnittelun ohjaus, rakennuslupahake-
mukset ja asiakirjat, tarjousten vertailut, 
vastuuhenkilöt sekä kohdevalvonnat. 

Pitkä kokemus viranomaistyöstä, asioita voi hoitaa myös etänä.
puh.  +358 413121 877, 

 email:  mesublomster@gmail.com

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. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

Tarjoamme Oulussa ja lähikunnissa 
monipuolisesti ilmanvaihtoalan palveluita. 

Lisäksi palveluihimme kuuluvat pienimuotoiset 
putkialantyöt. Ota yhteyttä!

+358 45 145 8330
lvi.heikkinen@outlook.com, www.lvisheikkinen.com

Pudasjärvellä on tarjolla urheiluharrastuksen 
mahdollistavia opiskelupaikkoja
Opintoihin OSAO Pudas-
järven yksikköön on mah-
dollista hakeutua jatkuvassa 
hakussa ja hakussa työvoi-
makoulutukseen, sillä haut 
sulkeutuvat vasta 18.7. Haku 
on auki merkonomi, säh-
köasentaja, sahaprosessin-
hoitaja-opintoihin. Lisäk-
si opinnot alkavat elokuussa 
sosiaali- ja terveysalan ja ra-
kennusalan perustutkinnon 
tutkinnon osissa sekä tutkin-
tokoulutukseen valmenta-
vassa TUVA:ssa. Yhteishaus-
sa haki OSAO Pudasjärven 
yksikköön 20 ensisijaista ha-
kijaa.

Liiketoiminnan perus-
tutkinnossa opiskellaan Pu-
dasjärvellä myynnin ja asia-
kaspalvelun opintopolulla. 
Yritykset ja yhdistykset tar-
joavat monipuolisesti opiske-
lun aikaisia oppimispaikkoja 
ja valmistuttua työpaikkoja. 

Tekniikan aloilta sähkö-
asentajaksi ja sahaprosessin-
hoitajiksi valmistuneille on 

työpaikkoja hyvin tarjolla. 
Lähialueen sahoilla ja puute-
ollisuuden yrityksissä tarvi-
taan uusia osaajia koko ajan. 
Syksyllä alkaa hirsiraken-
tamisen ja yritystoiminnan 
suunnittelun tutkinnon osien 
opiskelu, jota voi jatkaa tam-
mikuussa hirsiin suuntautu-
neen korjausrakentamisen 
tutkinnon osalla. Sähköasen-
tajat työllistyvät moniin eri-
laisiin työtehtäviin. Työpaik-
kana voi olla niin uudis- kuin 
korjausrakennuskohteet kuin 
tuulivoimaan liittyvät työ-
maat.  

Sosiaali- ja terveysalalla al-
kaa elokuussa lasten ja nuor-
ten kasvatuksen ja hoidon 
osaamisalan opintoja. Koulu-
tuksen jälkeen voi hakeutua 
opiskelemaan loppuun koko 
sosiaali- ja terveysalan perus-
tutkinnon ja valmistua lähi-
hoitajaksi. Koulutus sopii hy-
vin myös lähihoitajille, jotka 
haluavat laajentaa osaamis-
taan toiselle osaamisalalle. 

Uusi ja monipuolinen 
TUVA- eli tutkintokoulutuk-
seen valmentava koulutus 
on uusi koulutus peruskou-
lun päättäneille oppivelvol-
lisille tai niille, jotka haluavat 
valmistautua tutkintokoulu-
tukseen toisella asteella. Sen 
laajuus on 38 viikkoa ja suo-
rittaminen kestää enintään 
yhden vuoden. Koulutuksen 
aikana voi tarkentaa suunni-

telmaa jatko-opinnoista, ko-
rottaa perusopetuksen ar-
vosanoja ja opiskella osia 
ammatillisesta koulutuksesta 
tai lukiokoulutuksesta.

Urheilulinjasta 
potkua liikunta-
harrastukseen 
opiskelujen ohessa
Elokuusta alkaen Pudas-

Tekniikan aloilta sähköasentajaksi valmistuneille on työpaik-
koja hyvin tarjolla.

järven yksikön opiskelijoi-
den on mahdollista hakeu-
tua urheilulinjalle. Kahdesti 
viikossa on ohjatut aamut-
reenit futsalin, lentopallon 
ja yksilölajien urheilijoille. 
Lisäksi tarjolla on urheili-
jan elämään liittyvän muun 
osaamisen hankkimista. Ur-
heilulinjan toiminta ja opin-
not voidaan liittää osak-

si perustutkinto-opiskelua 
opiskelijan oman opiskelu-
suunnitelman mukaisesti. 
Urheilulinjaa on suunnitel-
tu kevään aikana yhteistyös-
sä Pudasjärven lukion ja ur-
heiluseurojen kanssa. Myös 
toteutus tapahtuu yhteis-
työssä. 

Kaisu Möttönen 

Eveliina Iinattiniemi opiskelee liiketoiminnan perustutkin-
nossa myynnin ja asiakaspalvelun opintopolulla.
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KUN HALUAT PÄÄSTÄ
EROON  TARPEETTOMAKSI  

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA 
PUDASTORILA.

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä jo

www.vkkmedia.fi

PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

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

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN
4 h + k 98 neliöä. 

Myyntihinta 35 000 €, 
vaihto myös kesämökkiin tai metsätilaan.

Puh. 040 809 2120.

Pudasjärven Urheilijoiden 
suunnistusjaoston järjestä-
mät iltarastit suunnistettiin 
keskiviikkona 1.6. Hirvas-
kosken maastossa. 

Tulokset
Rata A 6,6 km 1. Kuopus 
Sauli 34,27, 2. Inget Juha-
Matti 35,43, 3. Laakkonen 
Mari 37,50, 4. Alahäivä-
lä Tapani 40,43, 5. Kauppi-
la Sanna 41,24, 6. Jaakola 
Emma-Noora 51,51, 7. Ala-
häivälä Silja 51,57, 8. Lau-
hikari Riina 57,58, 9. Kosa-
mo Maire 58,09, 10. Pätsi 
Antero 1.01,32, 11. Hiltula 

Kari 1.03,36, 12. Kokko Ari 
1.03,49, 13. Emma ja Suvi 
1.05,14, 14. Puhakka Han-
nele 1.06,22, 15. Seppänen 
Anna-Liisa 1.13,51. 

Rata B 4 km 1. Kortet-
järvi Vesa 33,57, 2. Kuopus 
Pentti 34,07, 3. Paukkeri 
Heikki 34,45, 4. Luukkonen 
Taisto 37,04, 5. Hinkula 
Väinö 38,03, 6. Kinnunen 
Marjo 43,24, 7. Mattinen 
Annika 43,28. 

Rata C 1,7 km 1. Alahäi-
välä Pauli 15,34, 2. Liikanen 
Teodor 20,14, 3. Liikanen 
Aapeli 20,19, 4. Liikanen 
Fiona 26,09. 

Iltarastit Hirvaskoskella

PUDASJÄRVEN URHEILIJAT
* jaostotoiminta

SUUNNISTUSJAOSTO
ILTARASTIT Riihikummus-
sa ke 22.6. klo 17.00. Opas-
tus Syötteentieltä. Radat A, B 

ja C. Lisätietoja 
puh. 040 416 6021. 
Tervetuloa!   

TerveTuloa!

Pintamontie 321, 93290 Pintamo

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

TULOSSA: 
la 2.7. Hannu Hautaniemi

TanssiT PinTamollaTanssiT PinTamolla
TanssiTTaaTanssiTTaa

raimoraimo
laamanenlaamanen

 la 25.6. klo 20-24

KaraoKeKaraoKe
liiTerissäliiTerissä  

JV 2 SNS
Lippu 15 €, käteismaksu
Tulossa: la 2.7. Merja Juutinen   

SarapirtilläSarapirtillä  TANSSITTANSSIT

Tervetuloa!Tervetuloa!

os. Sarakyläntie 4661
La 25.6. klo 21–00.30 
TANSSITTAATANSSITTAA

TEUVO VUOTI & TEUVO VUOTI & 
CAPTAINCAPTAIN

PÄRJÄNSUOLLA KOKO KYLÄN 
KESÄPÄIVÄ PERUUNTUU

Surukseni joudun ilmoittamaan kaikille kiinnos-
tuneille, että suunniteltu ”Koko kylän kesäpäivä 

Pärjänsuon hirvihallilla” 2.7. on peruuntunut. 
Aina kun joutuu tällaisen ratkaisun tekemään on ikävää, 

onhan tässä kuitenkin ollut aktiivisia toimijoita  
puuhaamassa, jotta tapahtuma onnistuisi.  

Mutta tähän päätöksen jouduimme tekemään.
Kaunista ja lämmintä kesää kaikille!

Järjestäjien puolesta. 
Kaarina Lohvansuu-Bremer

Pätsin Suku ry 
Pätsin suku ry kokoontuu yleiseen 

KOKOUKSEEN JA 
SUKUJUHLAAN 

lauantaina 16.7. klo 10 Valkeaan Peuraan 
Suottaniementie 31 Posio. 
Ilmoittautumiset 8.7. mennessä:

Anja Tolkkinen 0400 584 768, Liisa Hietala 040 484 4626. 
Mainitse myös mahdollinen erityisruokavalio.

Tervetuloa!

ELÄKELIITTO PUDASJÄRVEN 
YHDISTYS RY

järjestää jäsenilleen su 31.7. 
KESÄTEATTERIMATKAN

Suomussalmelle ”Kunnon ihminen” -näytökseen.
Lähtö klo 11.00 linja-autoasemalta. 

Matkan hinta 35,- €/jäsen, sis. matkan, ruokailun ja lipun. 
Arpoja myydään. Ilmoittautuminen Reijo Pekkala p. 0400 281 023, 

viimeistään 15.7. mennessä. 

Rakkaudesta Iijokeen!

Aito ja alkuperäinen
3.–6.7.

Saijasta  
Kurkeen

iijokisoutu.net
2022

MYYDÄÄN 
traktori MC Cormick 

International,
 kevyt peräkärry Muuli, 
generaattori Gasoline. 

P. 050 363 0948

Kauppatie 7, Pudasjärvi 
010 666 8420

HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI

AVOINNA:
maanantai  13.00 - 20.00
tiistaina  13.00 - 20.00
keskiviikkona  13.00 - 01.00 (02.00)
torstaina  13.00 - 20.00
perjantaina  14.00 - 04.00
lauantaina  14.00 - 04.00
sunnuntaina  15.00 - 20.00

 Tervetuloa viihtymään. Muistathan hyvän 
hygienian.  Tule vain terveenä

KURENKOSKI 
ON AVOINNA 
PE 24.6.
klo 05.00 
(Valomerkki klo 04.00)

HYVÄÄ 
JUHANNUSTA!

FC Kurenpojat 

Kioski palvelee. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

MIESTEN NELONEN 
FC KURENPOJAT - KTU

KE 29.6. KLO 19.30 SUOJALINNAN NURMELLA. 

PerinteisetPerinteiset  SIKAJUHLATSIKAJUHLAT  la 16.7. tanssittamaan tuleela 16.7. tanssittamaan tulee

MöykkälässäMöykkälässä  

Maksu käteisellä tai kortilla. 

Tanssittaa

Näljängäntie 1391 

PAULI HAAPALAINEN & RYTMISET ORKESTERI.PAULI HAAPALAINEN & RYTMISET ORKESTERI.

JUHANNUSTANSSITJUHANNUSTANSSIT  

Lippu 12€

la 25.6. klo 20.30-01.00.la 25.6. klo 20.30-01.00.

Puhoskylän kyläseura

 SELENA SELENA

Pudasjärven Perussuomalaiset ry:n

YLIMÄÄRÄINEN 
YLEINEN KOKOUS

torstaina 30.6.2022 klo 18.00
Liepeen Pappilan väentuvalla

käsitellään piirin säännöistä §:ää 15
yhdistyksen säännöistä osin §:ää 11

Kokouksessa ovat äänioikeutettuja yhdistyksen 
jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa

 edelliseltä ja kuluvalta vuodelta 31.5.2022 mennessä.

Lämpimästi tervetuloa!
Hallitus

Osuuskunta 
Työpudas

OSUUS-
KUNNAN 
KOKOUS 

ma 27.6.2022 
klo 16.00 

Martikaisentie 3 
Pudasjärvi.

Esillä sääntömääräiset 
asiat.

Jäsenet tervetuloa!
Hallitus 
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Hetekylän Keinäsperältä ko-
toisin oleva metsäkoneen-
kuljettaja Jukka Jokikokko 
näki viime keväänä faceboo-
kissa ilmoituksen, jossa haet-
tiin monitoimikoneen ja ajo-
koneen kuljettajia Kanadaan. 
Jukka haki paikkaa ja mat-
ka toteutui tämän vuoden 
helmikuussa Kanadan New 
Brunswikin provinssin Sus-
sexiin ajamaan monitoimi-
konetta. Jukka on luvannut 
kirjoittaa kuulumisiaan Pu-
dasjärveläinen -lehden luki-
joille.

– Kevät oli aikaisessa ja 
suhteellisen pitkä. Metsän 
hakkuut ja puiden ajot oli-
vat keskeytyksissä runsaat 
kolme kuukautta pehmen-
neiden maiden ja metsäau-
toteiden vuoksi. Takuupalk-
ka oli kuitenkin turvana ja 
monenlaista mielenkiintois-
ta hommaa oli tarjolla lup-
poaikanakin, vaikka aikaa 
jäi paikkakuntaan tutustumi-
seenkin. Työnantaja J. D. Ir-
ving omistaa sahoja ja niiden 
myötä myös isoja lanssialuei-
ta, joiden puutavaran järjes-
telyissä meni oma aikansa. 
Samalla tuli tutustuttua siellä 
käytettäviin koneisiin ja eri-
laisiin järjestelyihin mitä siel-
lä on. Saunakin saatiin tuotua 
toisten suomalaisten kanssa 
Chipmanista ja päästiin kyl-
pemään. Enpä muista mil-
loin tätä ennen on saunassa 
käynti tuntunut niin hyvälle 

Hetekylän Keinäsperältä motokuskiksi Kanadaan

Saunominen mahdolliseksi yhteisesti suomalaisvoimin

nahkassa ja sielussa kuin sil-
loin, kun kolmen kuukauden 
tauon jälkeen pääsi löylyistä 
nauttimaan. Täällä on ollut 
jo tovin koivussa täysi leh-
ti, joten me on päästy oikein 
vastalla ruoskimaan synte-
jä ja hikeä kehosta ulos, Juk-
ka kertoo.

Yksityinen  
luonnonpuisto
J. D. Irving on perustanut 
myös J.D Irwing Nature Park 
luonnonpuiston, jonka kun-
nostustöitä tehtiin keväällä.

– Puistossa on monenlais-
ta maastoa. Polut ovat lähin-
nä metsään raivattuja polku-
ja, joista osa on kuorikatteella 
peitettyjä. Jyrkänteiden reu-
nat on paalutettu ja aidattuja, 
ettei sieltä pääse putoamaan 
vahingossa. Lasten puistos-
sa on leikkikentät ja ympä-
ri puistoa on parkkipaikkoja, 
tasanteita ja kolme grillika-
tosta, joissa kaasugrillit. Kaa-
sut maksaa J.D Irwing, joten 
grillien käyttö on puistos-
sa vieraileville ilmaista. Alu-
eelta löytyy tietysti vessat 
ja muut tarpeelliset varus-
teet. Ja tietenkin autolla pää-
see kiertämään koko puiston-
alueen. 

Alueella liikkuu paljon 
väkeä yksin ja perheittäin. 
Mitään koneita puistoon ei 
saa viedä, joten kaikki työt 
tehtiin käsivoimin. Laadittiin 
myös muutamia uusia pol-

kulinjauksia ja kunnostettiin 
vanhoja polkuja. Rakennet-
tiin uusia suoja-aitoja ja kor-
jattiin vanhoja sekä kaivettiin 
lapiolla ojarumpuja teiden ja 
polkujen alle. Valettiin käsi-
pelillä betonilaattoja penkki-
en ja vessojen alustoiksi. Mu-
kavan vaihtelevaa hommaa 
komeissa maisemissa.

Järeää puuta
Lopulta kelirikko hellitti ja 
metsätyötkin pääsivät alka-
maan. Sikäläinen maasto on 
aikalailla samanlaista kuin 
Suomessakin, mutta vähem-
män kivistä. Metsät ovat jä-
reämpiä ja parempia, eikä 
samanlaisia taimiryteikköjä 
kuin Suomessa motoilla tar-
vitse raivata. Puutavaran mi-
tat ovat suurin piirtein samat, 
kuin Suomessa, ja ne mene-
vät pääasiassa sahatavaraksi. 
Tosin parrua ja kuitupuuta 
ei tehdä kolmea metriä pi-
demmäksi. Haketta ja ener-
giapuuta ei hakata eikä kerä-
tä hakkuutähdettä. Erilaisia 
hakattavia puulajeja on noin 
kymmenen erilaista. Valta-
osa hakkuista tehdään täl-
lä hetkellä Irvingin omissa 
istutusmetsissä, jonkin ver-
ran on hakkuita ns. kruunun 
mailla, elikkä valtionmail-
la. Yksityismetsiä on har-
voin hakattavana, mutta nii-
täkin on ajoittain. Hakkuut 
tehdään pääasiassa harven-
nuksina/aukkohakkuina ja 

meidän konekunta on keskit-
tynyt pelkkiin avohakkuisiin. 
Jälkimuokkaukset tehdään 
luontoa säästäen kevyenä 
äestyksenä. Aurauksia ja oja-
mätästyksiä ei enää tehdä.

Alueille jätetään koske-
mattomia suojavyöhykkeitä 
vesistöjen ympärille ja luon-
nollisille laskupaikoille, vaik-
ka ne olisivat kuiviakin, eikä 
tehdä ajouria´, vaan puut ko-
etetaan saada pois niiltä rik-
komatta maan pintakerros-
ta. Tällä estetään maaperän 
huuhtoutuminen veden mu-
kana. Kanadassakin aletaan 
pikkuhiljaa mennä siihen, 
että lansseissa ei ole enää 
erikseen lastaajia, vaan tukki-
autoihin on alettu laittamaan 
omat nosturit ja kuskit lastaa-
vat itse kuormansa. 

Konekanta uutta
Työnantaja puolella tapahtui 
sellainen muutos, että edelli-
nen urakoitsija myi koneet 

pois ja siirryin suoraan uu-
delle yrittäjälle töihin. Pal-
kan maksaa kuitenkin edel-
leen J.D Irwing. Veroon 
menee täällä noin viidesosa 
palkasta, ja lomakorvauk-
siin neljä prosenttia. Siinä-
pä ne pidätykset sitten ovat-
kin. Tuntipalkka lähentelee 
19 euroa.  Peruspalkan li-
säksi työnantaja maksaa sil-
loin tällöin erilaisia ”Just be-
cause” bonuksia. Konekanta 
on uutta ja nykyaikaista, työ-
tä saa tehdä niin paljon kuin 
haluaa.

Asumisessa tapahtui sel-
lainen muutos, että siirryin 
leirintäalueen majoituksesta 
suomalaisomisteiseen oma-
kotitaloon asumaan. Vuokra 
on jonkun verran pienempi, 
mutta vastineeksi nyt joutuu 
tekemään itse ruokansa. Lei-
rintäalueellahan vuokra oli 
alkuun 200 Kanadan dolla-
ria, johon sisältyi ruuat, kah-
vit, pesukoneet, pesuaineet 

ja kuivaimet. Kolmen kuu-
kauden jälkeen vuokra oli-
si pompsahtanut likelle 500 
dollaria. Talo on kaksiker-
roksinen ja lisäksi kellariker-
ros, missä voi puuhastella. 
Tässä asuu kolme muuta-
kin suomalaista konekuskia 
sekä talon omistaja, joka kul-
kee Ontariossa 20 päivän 
jaksoissa. 

Juhannusterveisiä
Nyt on juhannus tulossa. Ka-
nadalaisten juhannukseen 
kuuluu jonkinlainen juhan-
nusjuhla ja koulut sulkevat 
ovensa kesäksi silloin. Saapa 
nähdä, minkälainen juhla se 
on. Yöttömän yön aurinkoa 
täällä ei kuitenkaan katsella, 
koska yöt ovat säkkipimeitä.

Lähetänkin tässä samalla 
kaikille sukulaisille ja tutta-
ville kuin kaikille lehden lu-
kijoille hyvää juhannusta ja 
aurinkoista kesän jatkoa! R.E

Kahvitauko hakkuiden välissä, jotka pääsivät alkamaan kelirikon jälkeen. Koneena on muuta-
man vuoden ikäinen Ponsse Fox ja tuliterä tulee ajokiksi heinäkuussa. 

Jukka ja Jussi Kolu luonnonpuiston korjaustöissä. Rumpuputken kaivanto on saatu kaivettua 
auki. 

Eräänlainen konelapio, jota käytetään isojen taimien nostosta. Nämä taimet menivät J.D Ir-
wing Nature Parkiin.

Kortteeritalo.Maailman suurin vuorovesivaihtelu on tehnyt luolia kallioon St. Martinsissa. 
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JYRKKÄFEST 2022 odotettu ja onnistunut tapahtuma
Jyrkkäkoskella 10.-11.6. jär-
jestetty Jyrkkäfest oli onnis-
tunut ja odotettu tapahtuma. 
Perjantaina sää suosi ja ylei-
söä saapui paikalla heti port-
tien auettua. Lauantain alku-
ilta oli hieman hiljaisempi ja 
sadekuurot välillä hieman 
häiritsivät illanviettoa. Jär-
jestäjät olivat varautuneet 
mahdollisiin sadekuuroihin 
ja varanneet myyntiin run-
saasti kertakäyttösadetakke-
ja. Jyrkkäkoskelle ja takaisin 

oli molempina päivinä Ku-
renalta Syötteen Maansiir-
ron ja OP Pudasjärven tarjo-
ama linja-autokuljetus. 

Perjantaina esiintyivät 
Pasi ja Anssi, Portion Boys, 
Chorale ja DJ. Ice K. Lauan-
taina esiintymislavalle nou-
sivat Woyzeck, Matti Ai-
raksinen alias PartaMatti ja 
Pandora. Esiintymiset päätti 
kestosuosikkiyhtye Movet-
ron, joka nousi lavalle puo-
len yön aikaan ja päätti Jyrk-

käfestit tältä kesältä. 
–Yleisömäärältä pääs-

tiin lähes tavoitteisiin. Per-
jantaina oli reilut 700 kävi-
jää ja lauantaina noin 450. 
Kioskituotteiden- ja juomi-
en myynti sujui arvioidun 
mukaan. Tavaraa riitti ja yli-
määräistä ei juuri jäänyt va-
rastoihin. Juomiin lisätty eu-
ron pantti on koettu hyväksi 
ratkaisuksi, koska suurin osa 
asiakkaista tuo tölkit ja pul-
lot takaisin myyntipistei-
siin sen sijaan että ne jäisivät 
pöydille ja kentälle pyöri-
mään, kertoi tapahtumavas-
taava Marko Koivula. 

Pitkän tauon jälkeen niin 
yleisö kuin järjestäjätkin oli-
vat helpottuneita, kun fes-
tivaali pystyttiin, ja saatiin 
järjestää. Osa vierailijoista 
kertoi, että he olivat olleet 
menossa yleisötapahtumiin 
juuri koronan iskiessä. Näi-
tä tapahtumia on sittemmin 
peruttu moneenkin kertaan, 
ja kertoivat olleensa nytkin 
hieman epävarmoja tapah-
tuman järjestämisestä aivan 
viimeisiin päiviin asti ja os-
taneensa sen vuoksi lipun 
vasta portilla.

Koronan vuoksi ihmiset 
on muutoinkin oppinut mal-
tillisiksi ja lippujen ennak-
komyynnit ovat olleet kaut-
talinjan aika hiljaisia. Liput 
ostetaankin nykyisin ihan 
viimeisinä myyntipäivinä tai 
suoraan porteilta.

– Näillä näkyminen myös 
ensi kesänä tapahtuma to-
teutetaan Jyrkkäkoskel-
la. Esiintyjien varauksia on 
jo alustavasti tehty ja kesän 
aikana on varattava loput-
kin, mikäli aikoo saada ha-

luamansa tarjonnan kasaan. 
Mikäli asia on minusta kiin-
ni, niin tapahtuma on silloin 
kaksipäiväinen, Koivula to-
teaa. 

-Tätähän ei pysty yksin 
tekemään, joten toteutumi-
nen riippuu talkoolaisista. 
Tänä vuonna oli ongelmia, 
kun oli päällekkäisyyksiä: 
Power Cup ja Gymnaestra-
da. Onneksi löytyi seuran jä-
senten ulkopuolelta ihmisiä, 
jotka halusivat talkoilla hy-
vän asian puolesta ja mah-
dollistaa tapahtuman toteu-
tuminen. Iso kiitos kaikille 
talkoolaisille, Koivula kiitte-
lee lopuksi.

Erkki Riihiaho

Jyrkkäkosken piha täyttyi festarivieraista kumpanakin tapah-
tumapäivänä. 

Movetron päätti tämän vuoden Jyrkkäfestiksen lauantaina 
puolen yön jälkeen. 

Radiojuontaja, DJ Matti Airaksisen alias PartaMatti on jo tuttu 
esiintyjä Jyrkkäkoskella. 

Eurodance-laulaja, ruotsalaislähtöinen, Pandora on ollut suo-
sittu esiintyjä vuodesta 1993 lähtien. 

Portion Boys on vuonna 2010 YouTube-palvelussa toimintan-
sa aloittanut isojokelais-tamperelainen yhtye.

Revontuli Diskossa dj.nä toimi Essi Törmänen, jolla on omaa 
musiikki taustaa ja hän on toiminut myös karaoke-emäntänä. 
Yleistyöläisenä kioskissa ja Essin apuna hääräsi Sofia Harju.

Pasi ja Anssi on suomalainen vuonna 2017 YouTube -palvelussa toimintansa aloittanut yhtye.

Eurodanceyhtye Chorale on saavuttanut vuodesta 2000 läh-
tien neljä kultalevyä albumeistaan ja singleistään. 

Woyzeck yhtyeen nykyinen kotipaikka on Pudasjärvi. Yhty-
een toimitusjohtaja Janne Soronen on myös pudasjärveläis-
lähtöinen ohjelmapalveluyrittäjä. Hän on vastaamassa myös 
juhannusaattona Rajamaanrannassa Juhannusfestareiden 
järjestämisestä. Väliajoilla disko täyttyi tanssijoista ääriään myöten.



21PUDASjärveläinenNro 25 •  ke 22.6.2022

Työlle tekijöitä
Pudasjärven Työllisyysliite • Kesäkuu 2022

MAINOS

Digitaalisuus haastaa 
yritykset 

sivu 4

Täsmätyöstä apua  
rekrytointiin  

sivu 6

Yhdistyksen töistä  
yrityksen töihin 

sivu 9



22 PUDASjärveläinen Nro 25 •  ke 22.6.2022Työlle tekijöitä • Pudasjärven Työllisyysliite2

Yrittämisen edellytyksiä Pudasjär-
vellä mahdollistaa monipuolinen 
toimijoiden verkosto. Apua löytyy 
niin yrityskehittämiseen, työnteki-
jöiden osaamiseen, työllistämiseen, 
markkinointiin ja muihin palvelui-
hin. Yksi tärkeä lenkki kokonai-
suudessa on kaupungin teknisen ja 
ympäristötoiminnan rooli, joka ei 
aivan pieni olekaan. 

– Pudasjärven kaupunki inves-
toi lähivuosina useita miljoonia 
euroja yhdyskuntarakenteen ke-
hittämiseen kaavoittamalla ja ra-
kentamalla. Kehittymisen edel-
lytyksiä luodaan rakentamalla 
yritystoiminnan liikepaikkoja, pa-
rantamalla liikenneyhteyksiä ja ra-
kentamalla vapaa-ajan ja pysyvän 
asumisen alueita, toteaa kaupun-
gin tekninen johtaja Janne Karhu. 

– Kunnallinen palvelutuotan-
to hankitaan myös lähes kokonaan 
ostopalveluna, jossa on paljon 
mahdollisuuksia paikallisille yrityk-
sille ja työhakijoille, lisää Karhu.

Palvelu- 
urakoista  
useamman miljoo-
nan kakku yrittäjille 
Pudasjärven kaupungin uuden 
hankintaohjeen mukaisesti tekni-
sen ja ympäristötoiminnan teh-
täväalue järjesti kesäkuun alus-
sa keskustelutilaisuuden yrittäjille 
vuosille 2023 – 2028 tulevista pal-

Perttu Granlund ja 
Janne Karhu 
pohjustivat 
keskustelutilaisuutta 
palvelu-urakoista 
kesäkuun alussa.

Tekninen ja ympäristötoiminta luo 
yrittämisen mahdollisuuksia Pudasjärvellä

Olemme taas eläneet työmark-
kinoilla mielenkiintoisia aiko-
ja. Meillä on Pudasjärvelläkin ol-
lut ajoittain ennätysmäärä avoimia 
työpaikkoja tarjolla. Samaan ai-
kaan edelleen on kuitenkin run-
saasti myös työttömiä työnhaki-
joita. Monella toimialalla on ollut 
haastetta saada uutta työvoimaa 
ja joskus tämä on ollut myös kas-
vun hidasteena. Parhaillaan on lau-
suntokierroksella hallituksen esitys 
julkisten työvoima- ja yrityspalve-
lujen siirtämiseksi kuntien muo-
dostamien yhteistoiminta-alueiden 
järjestettäviksi vuoden 2024 aika-
na. Toteutuessaan lainsäädäntöuu-
distus merkitsee, että kuntien roo-
li työllisyyden hoidossa ja vastuu 
työttömyyden pitkittymisestä enti-
sestään kasvaa. Tässä muutokses-
sa neuvonta-, ohjaus- ja koulutus-
palvelut ja ylipäätään polku kohti 
avoimia työmarkkinoita täytyy saa-

da toimimaan nykyistä paremmin. 
Meillä ei ole nytkään varaa siihen, 
että hyvää työvoimareserviä on 
käyttämättä, eikä työ ja sen tekijä 
kohtaa. Mikä sitten lääkkeeksi tä-
hän haasteeseen?

Työnantajana Pudasjärven kau-
punki haluaa omalla esimerkillään 
osoittaa, että henkilöstö on tärkein 
voimavara. Kiitos valtuutetuille, 
henkilöstöpoliittiset linjaukset nä-
kyvät aiempaa selvemmin myös 
kuntastrategiassamme. Uskomme 
kaupungin tulevaisuuteen ja emme 
pelkää uudistumista. Palveluja tuo-
tamme osaavalla, sitoutuneella ja 
motivoituneella henkilöstöllä. Ke-
hitämme palveluja kuntalaispa-
lautteen perusteella. Parannamme 
tuottavuutta ihmislähtöisellä, val-
mentavalla ja selkeällä johtamisel-
la. Tuemme innostaen ja kannus-
taen henkilöstön mahdollisuuksia 
kehittää itseään, omaa työtään, 

työprosesseja ja työyhteisöään.
Strategia ei ole jäänyt pel-

käksi sanahelinäksi, vaan olem-
me oikeasti panostaneet henki-
löstön työhyvinvointiin. Vaikka 
työn kuormittavuus on julkisella-
kin sektorilla ennen näkemätön-
tä ja muutosvauhti väistämättä 
huomenna kovempi kuin tänään, 
olemme monella mittarilla onnis-
tuneet saamaan motivoitunutta, si-
toutunutta ja osaavaa työvoimaa. 
Työpaikalla vastaan tuleviin ongel-
matilanteisiin puututaan nopeas-
ti ja tehokkaasti. Työnantajana vä-
litämme ja kiinnostumme aidosti.

Henkilöstöön kannattaa siis pa-
nostaa. Hyvä kellokin kuuluu kau-
as ja hyvän työnantajamaineen 
kehittymisen hedelmiä voi kiris-
tyvässä kilpailussa poimia pitkälle 
tulevaisuuteen. Kannustan kaikkia 
työnantajia, yrittäjiä ja työvoima-
haasteiden parissa työskenteleviä 

Mistä löytyy työlle tekijöitä?

nostamaan henkilöstön arvostus-
ta entisestään. Myönteinen asen-
ne sekä työntekijän, työnhakijan 
tai opiskelijan kehittymis- ja osaa-
mismahdollisuuksiin uskominen 
voivat lopulta olla se halvin ja te-

hokkain keino rekrytointihaasteis-
sa onnistumiseen!

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja

velu-urakoista. Tilaisuus toimi 
avauksena jatkossa käytäville pal-
velu-urakkakohtaiselle yksityis-
kohtaisemmalle markkinavuoro-
puhelulle. Tavoitteena on saada 
yrittäjien näkökulma ja osaami-
nen mukaan kilpailutusten valmis-
te-luun. Kaupunki luottaa suuresti 
yrittäjien osaamiseen ja palvelun-
tuotantokykyyn, siksi markkina-
vuoropuhelulla halutaan rohkaista 
paikallisia yrittäjiä hakemaan mu-
kaan palvelu-urakoihin.

Vuosien 2018 – 2023 palveluso-
pimusten arvo ollut yhteensä noin 
8 570 000 € + lisätyöt. Tiedossa on 
hyvin tälle ajalle tyypillinen kustan-
nustason nousu, joka luo haasteita 
niin ostajalle, kuin palveluntuotta-
jalle. Euromääräinen arvo pal-
velu-urakoissa tulee oletettavasti 
nousemaan, ja tätä kautta vaikutta-
maan urakoiden sisältöön tulevai-
suudessa. Palvelu-urakoiden raja-
pintoja ja toiminnallisia sisältöjä 
tullaan suurella todennäköisyydel-
lä muuttamaan kustannussäästö-
jen aikaansaamiseksi. Palvelutason 

heikennyksiä pyritään viimeiseen 
asti välttämään mutta niidenkään 
mahdollisuutta ei voida poissul-
kea. Myös kiinteistöjen määrässä 
on tullut muutoksia, ja elinkaari-
mallilla rakennetut kiinteistöt elä-
vät näiden urakoiden ulkopuolis-
ta elämää.

Kesäkuun keskustelutilaisuu-
teen osallistui yrittäjiä niin paikan 

päällä, kuin etäyhteyksillä. Selkei-
tä kommentteja ja mielipiteitä tuli 
mm toimintojen ympärivuotisuu-
teen ja tienpidon aluetoimintamal-
liin liittyen. Yrittäjillä on nyt hyvä 
mahdollisuus tuoda esiin koke-
muksensa ja mielipiteensä tulevi-
en palvelusopimusten kilpailutuk-
siin valmisteleville virkamiehille. 
Janne Karhu, Perttu Granlund ja 

Pekka Pitkänen käyvät tätä kes-
kustelua mielellään yrittäjien kans-
sa. Hintavertailu on helppoa, mut-
ta laadunarvioinnin osalta tuleviin 
kilpailutuksiin toivottiin yrittäjiltä 
kokemusperusteisia kommentteja 
ja ajatuksia todellisista laadun mit-
tareista.

 
Auvo Turpeinen

Kuva: Auvo Turpeinen
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Yrittämisen edellytyksiä Pudasjär-
vellä mahdollistaa monipuolinen 
toimijoiden verkosto. Apua löytyy 
niin yrityskehittämiseen, työnteki-
jöiden osaamiseen, työllistämiseen, 
markkinointiin ja muihin palvelui-
hin. Yksi tärkeä lenkki kokonai-
suudessa on kaupungin teknisen ja 
ympäristötoiminnan rooli, joka ei 
aivan pieni olekaan. 
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toi lähivuosina useita miljoonia 
euroja yhdyskuntarakenteen ke-
hittämiseen kaavoittamalla ja ra-
kentamalla. Kehittymisen edel-
lytyksiä luodaan rakentamalla 
yritystoiminnan liikepaikkoja, pa-
rantamalla liikenneyhteyksiä ja ra-
kentamalla vapaa-ajan ja pysyvän 
asumisen alueita, toteaa kaupun-
gin tekninen johtaja Janne Karhu. 

– Kunnallinen palvelutuotan-
to hankitaan myös lähes kokonaan 
ostopalveluna, jossa on paljon 
mahdollisuuksia paikallisille yrityk-
sille ja työhakijoille, lisää Karhu.
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urakoista  
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nan kakku yrittäjille 
Pudasjärven kaupungin uuden 
hankintaohjeen mukaisesti tekni-
sen ja ympäristötoiminnan teh-
täväalue järjesti kesäkuun alus-
sa keskustelutilaisuuden yrittäjille 
vuosille 2023 – 2028 tulevista pal-

Perttu Granlund ja 
Janne Karhu 
pohjustivat 
keskustelutilaisuutta 
palvelu-urakoista 
kesäkuun alussa.

Tekninen ja ympäristötoiminta luo 
yrittämisen mahdollisuuksia Pudasjärvellä

Olemme taas eläneet työmark-
kinoilla mielenkiintoisia aiko-
ja. Meillä on Pudasjärvelläkin ol-
lut ajoittain ennätysmäärä avoimia 
työpaikkoja tarjolla. Samaan ai-
kaan edelleen on kuitenkin run-
saasti myös työttömiä työnhaki-
joita. Monella toimialalla on ollut 
haastetta saada uutta työvoimaa 
ja joskus tämä on ollut myös kas-
vun hidasteena. Parhaillaan on lau-
suntokierroksella hallituksen esitys 
julkisten työvoima- ja yrityspalve-
lujen siirtämiseksi kuntien muo-
dostamien yhteistoiminta-alueiden 
järjestettäviksi vuoden 2024 aika-
na. Toteutuessaan lainsäädäntöuu-
distus merkitsee, että kuntien roo-
li työllisyyden hoidossa ja vastuu 
työttömyyden pitkittymisestä enti-
sestään kasvaa. Tässä muutokses-
sa neuvonta-, ohjaus- ja koulutus-
palvelut ja ylipäätään polku kohti 
avoimia työmarkkinoita täytyy saa-

da toimimaan nykyistä paremmin. 
Meillä ei ole nytkään varaa siihen, 
että hyvää työvoimareserviä on 
käyttämättä, eikä työ ja sen tekijä 
kohtaa. Mikä sitten lääkkeeksi tä-
hän haasteeseen?

Työnantajana Pudasjärven kau-
punki haluaa omalla esimerkillään 
osoittaa, että henkilöstö on tärkein 
voimavara. Kiitos valtuutetuille, 
henkilöstöpoliittiset linjaukset nä-
kyvät aiempaa selvemmin myös 
kuntastrategiassamme. Uskomme 
kaupungin tulevaisuuteen ja emme 
pelkää uudistumista. Palveluja tuo-
tamme osaavalla, sitoutuneella ja 
motivoituneella henkilöstöllä. Ke-
hitämme palveluja kuntalaispa-
lautteen perusteella. Parannamme 
tuottavuutta ihmislähtöisellä, val-
mentavalla ja selkeällä johtamisel-
la. Tuemme innostaen ja kannus-
taen henkilöstön mahdollisuuksia 
kehittää itseään, omaa työtään, 

työprosesseja ja työyhteisöään.
Strategia ei ole jäänyt pel-

käksi sanahelinäksi, vaan olem-
me oikeasti panostaneet henki-
löstön työhyvinvointiin. Vaikka 
työn kuormittavuus on julkisella-
kin sektorilla ennen näkemätön-
tä ja muutosvauhti väistämättä 
huomenna kovempi kuin tänään, 
olemme monella mittarilla onnis-
tuneet saamaan motivoitunutta, si-
toutunutta ja osaavaa työvoimaa. 
Työpaikalla vastaan tuleviin ongel-
matilanteisiin puututaan nopeas-
ti ja tehokkaasti. Työnantajana vä-
litämme ja kiinnostumme aidosti.

Henkilöstöön kannattaa siis pa-
nostaa. Hyvä kellokin kuuluu kau-
as ja hyvän työnantajamaineen 
kehittymisen hedelmiä voi kiris-
tyvässä kilpailussa poimia pitkälle 
tulevaisuuteen. Kannustan kaikkia 
työnantajia, yrittäjiä ja työvoima-
haasteiden parissa työskenteleviä 
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nostamaan henkilöstön arvostus-
ta entisestään. Myönteinen asen-
ne sekä työntekijän, työnhakijan 
tai opiskelijan kehittymis- ja osaa-
mismahdollisuuksiin uskominen 
voivat lopulta olla se halvin ja te-

hokkain keino rekrytointihaasteis-
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avauksena jatkossa käytäville pal-
velu-urakkakohtaiselle yksityis-
kohtaisemmalle markkinavuoro-
puhelulle. Tavoitteena on saada 
yrittäjien näkökulma ja osaami-
nen mukaan kilpailutusten valmis-
te-luun. Kaupunki luottaa suuresti 
yrittäjien osaamiseen ja palvelun-
tuotantokykyyn, siksi markkina-
vuoropuhelulla halutaan rohkaista 
paikallisia yrittäjiä hakemaan mu-
kaan palvelu-urakoihin.

Vuosien 2018 – 2023 palveluso-
pimusten arvo ollut yhteensä noin 
8 570 000 € + lisätyöt. Tiedossa on 
hyvin tälle ajalle tyypillinen kustan-
nustason nousu, joka luo haasteita 
niin ostajalle, kuin palveluntuotta-
jalle. Euromääräinen arvo pal-
velu-urakoissa tulee oletettavasti 
nousemaan, ja tätä kautta vaikutta-
maan urakoiden sisältöön tulevai-
suudessa. Palvelu-urakoiden raja-
pintoja ja toiminnallisia sisältöjä 
tullaan suurella todennäköisyydel-
lä muuttamaan kustannussäästö-
jen aikaansaamiseksi. Palvelutason 

heikennyksiä pyritään viimeiseen 
asti välttämään mutta niidenkään 
mahdollisuutta ei voida poissul-
kea. Myös kiinteistöjen määrässä 
on tullut muutoksia, ja elinkaari-
mallilla rakennetut kiinteistöt elä-
vät näiden urakoiden ulkopuolis-
ta elämää.

Kesäkuun keskustelutilaisuu-
teen osallistui yrittäjiä niin paikan 

päällä, kuin etäyhteyksillä. Selkei-
tä kommentteja ja mielipiteitä tuli 
mm toimintojen ympärivuotisuu-
teen ja tienpidon aluetoimintamal-
liin liittyen. Yrittäjillä on nyt hyvä 
mahdollisuus tuoda esiin koke-
muksensa ja mielipiteensä tulevi-
en palvelusopimusten kilpailutuk-
siin valmisteleville virkamiehille. 
Janne Karhu, Perttu Granlund ja 

Pekka Pitkänen käyvät tätä kes-
kustelua mielellään yrittäjien kans-
sa. Hintavertailu on helppoa, mut-
ta laadunarvioinnin osalta tuleviin 
kilpailutuksiin toivottiin yrittäjiltä 
kokemusperusteisia kommentteja 
ja ajatuksia todellisista laadun mit-
tareista.

 
Auvo Turpeinen
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Matkailu- ja palvelualan yrittäjät tarvitsevat uutta työvoimaa. Pudasjär-
veltä löytyy hyvät puitteet viihtyä ja tehdä töitä. 

Kiireen Raja Pirtti Cafe Hyvän olon keskuksessa. Heli 
Pekkala tiskin takana ja Liisa Kynsijärvi asiakaspuolella. 

Uutta työvoimaa 
tarvitaan

Pudasjärvellä toimivat yrityksen 
ja julkinen hallinto tarjoavat töitä 
poikkeuksellisen paljon. Nyt kan-
nattaa punnita kaikki hyvät syyt 
tulla Pudasjärvelle! Haluamme 
erottua positiivisesti paikkakun-
tana, jossa eletään kestävästi Hir-
sipääkaupungissa. Meidän vah-
vuutena ovat mm. hiilineutraali 
puutuoteteollisuus ja kestävä mat-
kailu. 

Pääset mukaan tuotantoihin, 
jossa suunnittelemme ja valmis-
tamme pitkäikäisiä tuotteita ja pal-
veluita kansainväliseen kysyntään. 
Matkailualalla korostuu luonto ja 
sen kestävyys. Olemme saaneet 
alueelle uusia kävijöitä ja olemme 
nyt ympärivuotinen matkailualue. 
Kaikki tämä on tehty kymmenien 

vuosien pitkäjänteisellä työllä. Nyt 
tarvitsemme mukaan Sinut, joka 
olet kiinnostunut kestävistä valin-
noista.  

Vain hyviä  
syitä - Tekijöitä  
Pudasjärvelle
Pudasjärvellä on tartuttu alueen 
vetovoima- ja rekrytointitarpeisiin 
uudella näkökulmalla. Vain hyviä 
syitä - Tekijöitä Pudasjärvelle -han-
ke on kaupungin ja yritysten yhtei-
nen vetovoimahanke, joka tukee ja 
vahvistaa pudasjärveläisten pk-yri-
tysten rekrytointiosaamista. 

Hankkeen tavoitteena on var-
mistaa, että Pudasjärvellä toimi-
viin yrityksiin saadaan osaavaa työ-
voimaa ja siitä osataan pitää kiinni. 

Yrittäjät ovat pyytäneet, että Pu-
dasjärven kaupunki tukee pk-yri-
tysten kasvua ja kehitystä. Hank-
keen taustalla on Pudasjärvellä 
toimivien yritysten pitkään jatku-
nut työvoimapula. 

Pudasjärven Kehitys Oy teki 
alueen yrityksille kyselyn rek-
rytointitarpeista. Tässä muuta-
mia nostoja:
• Huono yrittää, jos ei saa työvoi-

maa. 
• Yritykset sijoittuvat ja kehittä-

vät toimintaa sinne, missä työ-
voimaa on mahdollisuus saada.

• Tiedossa on, että Pudasjärvellä 
toimiviin yrityksiin on kiinnos-
tusta. Vanha mielikuva jarruttaa 
päätösten tekemistä.

• Jos ajatellaan yrityksiä, joita tääl-
lä toimii, niin yrittäjillä on vel-
vollisuus pitää siitä kiinni, että 
yritykset ovat houkuttelevia 
työnantajia.

• Informaatiota tulisi jakaa min-
kälaista osaamista haetaan paik-
kaan. 

Vastaamme hankkeella mm. 
näihin kysymyksiin. Haluamme 
kasvaa ja kehittyä Pudasjärvel-
lä, olemme ottaneet kopin yritys-
ten rekrytointitarpeista. Järjestäm-
me innostavia tilaisuuksia, joissa 
yrityksiä valmennetaan työpaik-
kamielikuvien rakentamisen, mo-
dernin henkilöstöhallinnon sekä 
digitaalisten kanavien osaajina. 
Toimenpiteiden aika on 1.6.2022-

31.8.2023.
Kiinnostavia työpaikkoja löytyy 

kymmenittäin monilla eri aloilla. 
Hankkeen kautta vahvistetaan työ-
hyvinvointia ja lisätään työn tuot-
tavuutta. Osaamisen myötä alueen 
työpaikkojen vetovoimaan saa-
daan kiinnitettyä huomio ja yrityk-
set saavat uusia osaajia. 

– Tämä on sitä yhdessä teke-
mistä, muutamme Pudasjärven 
mielikuvaa yhdessä ja haluamme 
olla Suomen houkuttelevin kun-
ta omilla vahvuuksillamme, kertoo 
henkilöstöpäällikkö Heli Huhta-
mäki Pudasjärven kaupungilta.

Riikka Tuomivaara, 
Pudasjärven Kehitys Oy

Tartu tilaisuuteen ja tule Pudasjärvelle

Pudasjärven 
kehitys Oy 
palvelee nykyisin 
osoitteessa 
Oikopolku 4 B 2, 
93100 Pudasjärvi.  
Kehityksen tiimi 
Jukka Koutaniemi, 
Auvo Turpeinen ja 
Riikka Tuomivaara 
toivottavat asiak-
kaat tervetulleiksi 
uusiin toimitiloihin!

Uudet 
tilat

Pudasjärven Kehitys Oy tarjoaa maksutonta ja 
luottamuksellista yritysneuvontaa yritystoimintaa 
suunnitteleville ja toimiville yrittäjille.

Aloittavien yritysten neuvonnassa sparrataan ja 
haastetaan yritysideaa. Samalla ohjataan liiketoimin-
ta-, ja markkinointisuunnitelman ja kannattavuus-
laskelman teossa. Tavoitteena on, että yrittäjä tekee 
käytännönläheiset ja toiminnalliset työvälineet yri-
tystoiminnan perustaksi. Näillä samoilla dokumen-
teilla yrittäjä hakee sitten rahoitusta, starttirahaa ja 
tarpeen tullen investointitukea. Neuvonnan aikana 
käydään läpi mm. yrittäjän sosiaaliturvaa, vakuutuk-
sia, lupa-asioita ja verotusta.

Yksi neuvontapalveluja käyttänyt henkilö on 
Anne-Mari Räisänen, joka perusti Räisäsen siivo-
us- ja kiinteistöpalvelut nimisen yrityksen. Räisäsen 

yritystoiminta pohjautuu vankkaan ammatilliseen 
osaamiseen, ja siivouspalveluille nähtyyn kovaan 
kysyntään. Jos asiakkaita piisaa, niin jatkossa yrittä-
jä voi palkata myös työntekijöitä.  

Toimivien yritysten kanssa mietitään kehittä-
mistoimenpiteitä, oli se sitten markkinointia, inves-
tointia, verkostoitumista, osaamisen kehittämistä / 
koulutusta, toimitilaratkaisuja, työntekijöiden rek-
rytointia tai omistajanvaihdos. Neuvonnassa yh-
teistyökumppaneina ovat mm. Oulun Seudun Lea-
der, ELY, pankit, Finnvera ja Pohjois-Pohjanmaan 
yrittäjät. Yhteistyö hankkeiden ja seudullisten kehit-
tämispalvelujen toimijoiden kanssa pelaa hyvin ja 
joustavasti. 

Auvo Turpeinen

Pudasjärven Kehitys Oy:n 
yritysneuvontapalvelut
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Digitaalisuudella tarkoitetaan tie-
totekniikan yleistymistä arkielä-
mässä. Kaupankäynnissä, julki-
sissa palveluissa, maataloudessa, 
teollisuudessa, terveydenhuollos-
sa, työpaikoilla, harrastuksissa, eli 
sekä ihmisten ja organisaatioiden 
välisessä vuorovaikutuksessa kai-
killa elämän osa-alueilla.

Käynnissä olevan KOHOTA 
– hanke avulla lisätään työnhaki-
joiden, heikossa työmarkkinati-
lanteessa olevien, maahanmuutta-
jien, opiskelijoiden sekä yritysten 
ja organisaatioiden henkilöstön di-
giosaamisen vahvistamista.

Tähän mennessä Kohota – han-
ke on pääasiassa keskittynyt Pu-
dasjärveläisten yritysten digiosaa-
misen kehittämiseen. Yrityksille 
on järjestetty aktivointitilaisuuksia, 
joiden avulla on yrityksiä herätelty 
osallistumaan meneillään olevaan 
murrokseen. Koulutuksia digitaa-
lisuuden haltuun ottamiseksi on 
järjestetty jo puolen kymmentä ti-
laisuutta. Niissä on keskitytty säh-
köisen liiketoiminnan haasteiden 
voittamiseen, digitaalisen jalanjäl-
jen tuottamiseen, markkinointiin, 
markkinointimateriaalin tuotta-
miseen ja eri digitaalisten markki-
nointikanavien haltuunottoon sekä 
verkkokaupan perustamiseen.

Kynttilätalon yrittäjät, Sinikka 
Blomster ja Seija Herukka ovat 
olleet aktiivisesti mukana koulu-
tuksissa. Heille Kohota – hank-

Pudasjärveläiset yritykset 
digimurroksen keskellä

keen koulutukset ovat tulleet kuin 
tilauksesta. Jo jonkin aikaa yrittä-
jät olivat miettineet sosiaalisen me-
dian mahdollisuuksia tuotteiden 
ja Kynttilätalon brändin markki-
noinnissa ja nyt käytännön lähei-
nen koulutus tuli omalle paikka-
kunnalle. Tekniikka, digitaalisuus 
ja sosiaalisen median käyttöönot-
to tuntunut aikaisemmin hankalal-
ta ja jopa hieman pelottavalta. Nyt 
kuitenkin koulutuksien myötä pe-
lon tilalle on tullut uteliaisuus. He 
ovat harjoitelleet itsenäisesti lyhyt-
videoiden tekemistä, jota Sinikka 

ja Seija esittelevät innoissaan. Ke-
hitystä on siis tapahtunut paljon ja 
ymmärrys lisääntynyt koko media-
kentän osalta. 

Yrittäjien mielestä on erit-
täin tärkeää ymmärtää digitaalis-
ta maailmaa paremmin, jotta voi 
itse ostaa oikeita palveluita mai-
nostoimistoilta ja some yrityksiltä. 
Sinikka ja Seija aikovatkin osallis-
tua jokaiseen tulevaankin koulu-
tukseen. Hankkeen koulutusten 
ajankohdatkin ovat heille erittäin 
sopivia koska varsinainen kynttilä-
sesonki alkaa syksyllä ja silloin pi-

tää olla hyvässä iskussa, niin tuot-
teiden kuin some markkinoinnin, 
että verkkokaupankäynnin osalta. 
Projektin puuhamiehet lupaavat-
kin kaiken avun, jotta tässä tavoit-
teessa onnistutaan, niin Kynttilä-
talo kuin muutkin mukana olevat 
yritykset. Koulutukset ovat neut-
raaleja, eli ei olla kauppaamassa ja 
pakottamassa, vaan tukemassa ja 
sparraamassa yrittäjiä eri teknis-
ten ratkaisujen ja sosiaalisen medi-
an kanavien käyttöön. Digimarkki-
noinnista kiteytti eräs koulutuksiin 
osallistuja sanoen, että enää ei ole 

Kynttilän valmistusta.

Lukkomatti 
tarkastelemassa 

Pirtin Kohtaamon 
lukitusta.

Sinikka Blomster ja 
Seija Herukka teke-
vät ahkerasti töitä 
Kynttilätalolla.

yhdelläkään yrityksellä ole varaa 
olla pois asiakkaiden käyttämistä 
kanavista.

Myös projektin kouluttajat saa-
vat Seijalta ja Sinikalta positiivista 
palautetta, Kirsi Mikkola ja Juha 
”Vauhtipyörä” Ahola ovat hei-
dän mielestään todellisia alansa 
osaajia.

Lukkomatti on myös osal-
listunut koulutuksiin. Hänellä on 
muutamia vuosia sitten perustet-
tu verkkokauppa. Koulutuksesta 
Matti on saanut lisätietoa, miten 
hyvin toimiva verkkokauppa pe-
rustetaan, kuinka sitä tulee operoi-
da ja miten tehdään markkinointia 
sosiaalisessa mediassa. Nyt mieles-
sä on oman verkkokaupan uudis-
taminen näitä oppeja noudattaen. 
Hän myös miettii alkaisiko tehdä 
ohjevideoita ja oppaita lukkojen 
asennuksiin.

Leo Siira

Kuvat: Tiia Brinck
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Lehtorit Paavo 
Kortetjärvi ja 
Esko Sivén 
koulutustilaisuudessa.

Koulutuskuntayhtymä OSAOn 
Pudasjärven yksikkö on mukana 
digitalisaatiota Pudasjärvellä edis-
tävässä Kohota-hankkeessa. Am-
matillisen koulutuksen piirissä 
työskentelevän henkilöstön on tär-
keää pysyä mukana digitalisaation 
kehityksessä. 

Tulevan talven aikana on lu-
vassa monenlaisiin digitalisaation 
osa-alueisiin liittyviä koulutustilai-
suuksia yksikön henkilökunnalle. 
Erityisesti opettajien keskuudessa 
on kartoitettu niitä osaamiskapeik-
koja, joihin kaivataan vahvistus-
ta. Suunnitellut aiheet vaihtelevat 
Office365:stä verkkokauppaan.

Vaikka koulutukset painottu-

vatkin ensi talveen, ehdittiin jo en-
nen kesälomia toimintaa hieman 
käynnistellä. Ensimmäisten tilai-
suuksien aiheena oli videot sosiaa-
lisessa mediassa, kouluttajana Juha 
”Vauhtipyörä” Ahola.

– Oikein hyvä ja ajankohtainen 
aihe, että saataisiin alakohtaista ar-
jen materiaalia levitettyä someen, 
sanoo opintopäällikkö Kaisu 
Möttönen. 

– Mielestäni henkilökunta on 
ollut myös innostunutta näistä 
koulutuksista. Opettaja on ollut 
todella hyvä ja innostava, Möttö-
nen toteaa. 

Samoilla linjoilla on yksikön-
johtaja Keijo Kaukko. 

Digikoulutusta OSAOn henkilöstölle

Akkuna yritys Oy, 
tarina digitoiduista toiminnoista
Digitaaliset palvelut ovat hitaasti 
mutta varmasti tulleet osaksi lähes 
kaikkia elämän alueita viime vuo-
sikymmenien aikana. Kuka vielä 
muistaa, kun pankkiin piti jonot-
taa, että sai käteistä seuraavaksi vii-
koksi tai että veroilmoitus täytettiin 
kynällä. Jopa seuranhaku on siirty-
nyt nettiin. Me kuluttajat näemme 
digitaalisuuden lähinnä verkkoasi-
ointina mutta digitaalisuus on pal-
jon enemmän. Seuraavassa jutussa 
kuvaan erään kuvitteellisen yrityk-
sen toimintoja, jotka ovat vahvasti 
digitalisoitu.

Markkinointipäällikkö Marja 
laatii uutta some-kampanjaa talven 
ikkunatoimituksiin. Tarjouksena 
ilmainen mittauspalvelu sekä vuo-
sitarkastus vuoden kuluttua asen-
nuksesta. Marja työstää kampanjaa 
varten tekstit, kuvat ja lyhytvideon 
kameran ja taitto-ohjelman avul-
la. Hän vie kampanjan aineiston 
yrityksen internet-sivuille sekä os-
taa Google ja Facebook mainon-
taa koko Suomen alueelta. Lisäksi 
Marja vie aineiston asiakaskirjeen 
viestin sisällöksi. Asiakaskirje lä-
hetetään sähköpostijakeluna. Päi-
vän päätteeksi Marja viimeistelee 
ja julkaisee blogikirjoituksen yri-
tyksen LinkedIn profiiliin yrityk-
sen uutuustuotteesta, parvekelasi 
elementeistä, joka voidaan avata ja 
sulkea sähköisesti.

Myyntipäällikkö Matti aloit-
taa työpäivän katsomalla viikon-
loppuna nettilomakkeen kautta 
tulleet tarjouspyynnöt ja aikatau-

luttaa kalenteriin tarjousten val-
mistelun. Hän tulostaa myynti-
raportin edelliseltä kuukaudelta 
ja lisää raporttiin ennusteen alka-
van kuukauden myynneistä. Mat-
ti myös listaa myyntipalaverissa ra-
portoitavat uudet yritysasiakkaat, 
joihin hän ottaa yhteyttä alkavalla 
viikolla. Järjestelmän asiakashallin-
ta osio muistuttaa Mattia avoinna 
olevista tarjouksista. Hän ottaa yh-
teyden asiakkaisiin ja saa monta ti-
lausta suljettua. Matti kirjaa yrityk-
sen toiminnanohjausjärjestelmään 
viikonlopun aikana saapuneet säh-
köisesti allekirjoitetut tilaukset ja 
sopii tuotannon kanssa toimitus-
ajat. Vahvistukset toimituksista 
asiakkaille lähtee sähköpostitse jär-
jestelmästä automaattisesti. Lähe-
tetyt viestit kirjautuvat järjestelmän 
asiakashallinta osioon talteen. Mat-
ti on varannut omaan kalenteriinsa 
työaikaa sosiaalisen median paris-
sa työskentelyyn. Hän lukee Linke-
dIn ja Facebook postaukset sekä 
kommentoi kiinnostavat. Matti on 
aktiivinen sosiaalisen median käyt-
täjä ja yritys saa runsaasti tarjous-
pyyntöjä Matin aktiivisuuden ansi-
oista.

Tuotannon esimies Erkki tar-
kastaa järjestelmästä yövuoron ai-
kana lähteneet tilaukset ja huolehtii 
jälkitoimitukset lähteviin kuljetuk-
siin. Perehdyttyään tulevan viikon 
tuotantoennusteisiin hän huomaa, 
että luvatut toimitukset vaativat li-
sää henkilökuntaa, keskiviikos-
ta perjantaihin, kaikissa kolmessa 

vuorossa. Hän lähettää sähköpos-
tilla henkilöstövuokrausyrityksel-
le pyynnön vuokrahenkilöistä lop-
puviikolle. Erkki saa välittömästi 
vastauksen ja sijoittaa vuokrahen-
kilöt työvuoroihin. Erkki tarkas-
taa myös yrityksen internet-sivujen 
kautta saapuneet asiakaspalautteet 
ja vastaa niihin.

Tuotannon työntekijä Milla 
avaa kannettavalla päätteellä seu-
raavan työtilauksen ja alkaa asetel-
la koneita työtilauksen mukaisesti.

Logistiikkahenkilö Lasse saa 
materiaalipyynnön järjestelmästä 
Millan työtilausta varten. Hän to-
teuttaa työtilausta vastaavan keräi-
lyn ja toimittaa materiaalin tuotan-
tolinjan alkupäähän. 

Milla aloittaa työtilauksen mu-
kaisesti erän valmistuksen. Hän 
raportoin valmistuvat työvaiheet 
suoraan järjestelmään kannettaval-
la päätteellä. Millan työtilaus val-
mistuu. Hän kuljettaa tilauksen 
trukilla logistiikan lähtöalueelle.

Lasse tekee laatutarkastuksen 
lähtevään tilaukseen, pakkaa sen 
sekä muodostaa/tulostaa rahtikir-
jat järjestelmästä. Järjestelmä lä-
hettää rahtikirjat sähköisessä muo-
dossa kuljetusliikkeelle, joka varaa 
tarvittavan kuljetuskapasiteetin ti-
lausta varten ja kuljetuksen seu-
raavalle päivälle. Järjestelmä muo-
dostaa automaattisesti laskun 
lähtevästä tilauksesta. 

Lasse ottaa vastaan saapuvan 
tavaran. Osan saapuneesta tavaras-
ta hän tuotantosuunnitelman mu-

kaisesti keräilee valmiiksi toimitet-
tavaksi tuotannon lattialle. Loput 
saapuneet tavarat hän varastoi eri 
varastopaikoille järjestelmän ohjei-
den mukaisesti.

Ostaja Kyösti tarkastaa verk-
kolaskupalvelun kautta saapuneet, 
järjestelmän automaattisen täs-
mäytyksen virhelistalle asettamat 
osto laskut, niitä on kaksi kappa-
letta. Kyösti tarkastaa laskut ja to-
teaa niiden olevan sopimuksen 
mukaisia, joten Kyösti hyväksyy ne 
maksettavaksi. Kaikkiaan vuoro-
kauden aikana automaattisesti hy-
väksyttyjä laskuja on noin 100 kap-
paletta.

Toiminnanohjausjärjestelmä 
muodostaa joka päivä myyntilas-
kuista laskuaineiston. Reskontran 
hoitaja Ulla tarkastaa virhelistal-
le päätyneet laskut. Niiden tiedois-
sa on joitakin puutteita. Ulla korjaa 
puutteet ja vapauttaa koko lasku-
aineiston laskutettavaksi. Järjestel-
mä lähettää päivän lopussa laskuai-
neiston laskupalveluoperaattorille. 
Laskupalveluoperaattori toimittaa 
laskut asiakkaille verkko-, sähkö-
posti tai paperilaskuina. Ulla tar-
kastaa myyntireskontran ja siirtää 

kerran karhutut maksamattomat 
myyntilaskut perintätoimiston hoi-
dettavaksi.

Yrityksen liikevaihto on kasvus-
sa ja sen takia yrityksellä on usei-
ta kiinnostavia työpaikkoja avoin-
na. Niihin on tullut vain vähän 
hakemuksia. Henkilöstöjohtaja 
Heli käynnistää yrityksen LinkedIn 
profiilissa rekrytointikampanjan. 
Hän jakaa kampanjan koko henki-
lökunnalle ja pyytää henkilökuntaa 
jakamaan kampanjan ilmoitukset 
omissa sosiaalisen median kana-
vissaan.

IT-päällikkö Tero on tekemäs-
sä uutta sopimusta IT-palveluta-
lon kanssa. Sopimuksessa keskite-
tään yrityksen palvelinympäristöt, 
tietoliikenneyhteydet, sisäverkon 
ja kyberturvallisuuspalvelut yhdel-
le toimittajalle. Toimittaja on valit-
tu tiukan valintaprosessin jälkeen 
yrityksen tärkeäksi kumppanik-
si. Tavoitteena on paitsi parantaa 
it-palveluiden käytettävyyttä, luo-
tettavuutta ja turvallisuutta myös 
saavuttaa kustannussäästöjä keski-
tetyn kumppanin avulla.

Leo Siira

– Vauhtipyörä veti kyllä hyvin, 
ja nyt ruvetaan niitä meidän tik-
tokeja hänen ohjeillaan tekemään, 
sanoo Kaukko. 

Konkreettisena tuloksena yksi-
kön ensimmäiset videot onkin jo 
julkaistu TikTokissa tilillä osaopu-
dasjarvi. Aivan ensimmäistä video-
tamme on katsottu jo noin 8 000 
kertaa.

Marko Lakkala

Kuva: Marko Lakkala
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Täsmätyölle tekijöitä 
Pudasjärvelle on rakennettu yhteistyömalli, joka 
auttaa osatyökykyisten työllistymistä sekä tukee 
yritysten rekrytointia ja työvoimansaantia. Toimi-
javerkosto on sitoutunut tarjoamaan tukea sekä 
yrityksille että työntekijälle.

Vahvaksi - osatyökyisten työllistä-
minen -hankkeen toimesta on et-
sitty osatyökykyisen työllistymisen 
polkua yrityksiin. Kevään aikana 
on järjestetty Täsmätyötä yrityksiin 
valmennus, jossa on tarjottu kou-
lutusta työntekijöiden työkykyrat-
kaisujen tuottamiseen, työnkuvien 
muokkaamiseen, osatyökykyisten 
työntekijöiden työn muotoiluun ja 
työhön paluun tukemiseen. 

Valmennukseen ovat osallistu-
neet 4 paikallisen yrityksen lisäk-
si Pudasjärven kehitys, TE-pal-
veluiden työkykykoordinaattorit, 
OSAO, kaupungin työllisyyspalve-
lut, Livokkaan Osallisuudella työ-
kykyä -hanke ja Oulunkaaren avo- 
ja tuetuntyön palvelua tarjoava 
Pudasjärven työkeskus. Tällä po-
rukalla rakennettiin Täsmätyöl-
le tekijöitä Pudasjärvellä toiminta-
malli. 

Verkoston valmentajilla on 
mahdollisuus toimia yritykselle 
apuna työntekijöiden kartoittami-
sessa, haastattelussa ja tutustumi-
sessa työpaikolla. He voivat olla 
työntekijän tukena jo myös työllis-
tymisen alkuvaiheessa. 

TE-palveluiden työkykykoordi-
naattoreilla on osaamista tukea yri-
tystä työn räätälöinnissä työnteki-
jälle sopivaksi. 

Osatyökykyisen palkkaamiseen 
on saatavissa taloudellista tukea 
TE-palveluilta ja Pudasjärven kau-
pungilta. Tukimuotojen hakemi-
seen tarjotaan neuvontaa, vaikka 
kädestä pitäen. 

Räätälöityyn koulutukseen 
osaamista tarjoavat OSAO ja TE-
palvelut. TE-toimiston työkyky-
koordinaattorit auttavat kaikissa 
täsmätyökykyisten palkkaamiseen 
liittyvissä asioissa. Heidät tavoittaa 
parhaiten s-postilla kuntoutusneu-
vonta@te-toimisto.fi.

Täsmätyö tarkoittaa työtehtä-
vien, -aikojen ja -olojen mukaut-
tamista työntekijän osaaminen ja 
työkyky huomioiden yrityksen ta-
voitteisiin. Osatyökykyinen on 
henkilö, jolla on käytössään osa 
työkyvystään ja halu tämän kyvyn 
käyttämiseen.

Osatyökykyisten 
työllistämisen  
kokeilupilotti  
Kontiolla
Kontiotuote Oy:n laatuinsinööri 
Timo Pesiö, TE-palveluiden työ-
kykykoordinaattori Marja Hiissa, 
kaupungin työllisyyspalveluiden 
yksilövalmentaja Lilja Parviai-
nen ja Livokas ry:n Osallisuudella 
työkykyä -hankkeen työvalmentaja 
Jari Pekkala kokeilevat ja rakenta-
vat toimintamallia sopivaksi Kon-
tiotuote Oy:n tarpeisiin. Hiissa 
ja Parviainen lupaavat tulla myös 
muihin yrityksiin yrityskäynnille ja 
etsimään yrityskohtaisia ratkaisu-
ja täsmätyöntekijöiden työllistämi-
seksi. 

-Kontiotuotteella oli jo ennen 
Täsmätyötä yrityksiin –valmen-
nusta kokemusta yhteistyöstä. Li-
vokkaan kanssa työkokeilujen jär-

Kontion työntekijä Mika Timonen näytti tehtaan toimintaa Lilja Parviaiselle ja 
Jari Pekkalalle.

KUVA: Tiia Brinck
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XTarjoamme yrityksille:
• Apua osatyökykyisten työntekijöiden löytämiseen
• Tukea ja palvelua työntekijälle työsuhteen aikana
• Taloudellista tukea palkkaukseen
• Tukea työn räätälöintiin
• Tukea työntekijän osaamisen lisäämiseen

Ota yhteyttä
Työkykykoordinaattori: 
Marja Hiissa 
029 5056589 
marja.hiissa@te-toimisto.fi 

Vahvaksi-osatyökykyisten työllistäminen -hankkeessa on rakennet-
tu verkostoyhteistyöllä osatyökykyisten palvelupolkuja ja työllistämi-
sen mallia Pudasjärvelle. Nyt on aika kertoa tuloksia. Mikä tukee kohti 
työtä ja siinä jaksamista? Mikä auttaa löytämään lisää tekijöitä? Pudas-
järvi tunnetaan vahvasta kehittämisestä täällä eläviä ihmisiä varten. 
Tule kuulemaan niistä hankkeen loppuseminaariin 29.9.2022 klo 12-
16 Kurkisaliin.

Kutsuvat Aili Jussila, Marjo-Riitta Alatalo ja 
Sini Kauppila-Vääräniemi 

Osatyökykyisten työllistämisen  Pudasjärven malli

Yksilövalmentaja: 
Lilja Parviainen 
050 4412360 
lilja.parviainen@pudasjarvi.fi 

Yhteistyössä: TE-palveluiden työkykykoordinaattorit, 
Pudasjärven kaupungin työllisyyspalvelut, Pudasjärven 
Työkeskus, Livokas ry Osallisuudella työkykyä -hanke, Pu-
dasjärven Kehitys Oy, OSAO Pudasjärvi

jestämisestä Kontiotuotteella. 
Kokeilut ovat olleet loistava tapa 
tunnustella ja nähdä työtehtävien 
sopivuus niin työkokeilijalle kuin 
meille työnantajana. Valmennuk-
sen avulla verkostoon saatiin li-
säksi mukaan myös muita työllis-
tämispalveluita tarjoavia tahoja ja 
kehitettyä yhteinen toimintamalli, 
jonka avulla säännöllisesti tarkas-
tellaan meidän tarpeitamme ja sitä, 
mitä verkostolla olisi tarjota meille, 
kertoo Timo Pesiö.

-Yhteistyö Kontion kanssa on 
lähtenyt todella hyvin käyntiin ja 
innostuneella mielellä jatketaan 
toimintamallin viemistä eteenpäin. 
Yhteisissä tapaamisissa olemme 
käyneet läpi toimintamallia ja so-
pineet, että jokaisella toimijalla 
on tietyssä kohtaan oma tarkem-
pi tehtävä osatyökykyisen polussa 
Kontiolle työkokeiluun ja palkka-
tukityöhön. Tämä selkiyttää asi-
oiden hoitamista ja näin vältytään 
monen toimijan yhtäaikaisilta yh-

teydenotoilta asiakkaaseen tai yri-
tykseen, avaa Parviainen.

Vahvaksi-hankkeessa jatketaan 
toiminnan jalkauttamista. Täsmä-
työkykyisten työllistämisestä ker-
rotaan tarkemmin yrittäjille suun-
natuissa tapahtumissa 8.9. klo 

10-12 Pirtin Kohtaamolla ja aa-
mukahveilla Rajamaan rannas-
sa 22.6. klo 8-9. Lopullisia tulok-
sia hankkeen toiminnasta tuodaan 
esille loppuseminaarissa 29.9.2022 
klo 12-16. 

Aili Jussila
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Tatu Ronkainen.

– Työnantaja voi hakea työpaik-
kaan sopivia ehdokkaita Työ-
markkinatorin julkisista pro-
fiileista. Näin yrityksellä on 
mahdollisuus rekrytoida sopiva 
tekijä ilman työpaikkailmoitte-
lua, asiantuntija Tatu Ronkainen 
Pohjois-Pohjanmaan TE-toi-
mistosta kertoo.

Työmarkkinatorilla on jo kak-
si tuhatta työnhakijaprofiilia. 
Määrä tulee kasvamaan seuraavi-
en kuukausien aikana tuhansilla, 
sillä TE-toimistojen uuden asia-
kaspalvelumallin myötä työnha-

Rekrytointeja työkseen tekevät ovat varmas-
ti huomanneet, että rekrytoinnit ovat vaikeutu-
neet ja  sopivien työntekijöiden löytäminen on 
toisinaan haasteellista. Työmarkkinatori on uusi 
työn ja osaamisen verkkopalvelu, jossa työpai-
kat ja tekijät löytävät toisensa entistä parem-
min – tekoälyä hyödyntäen.

”En löydä mistään työntekijää, 
mitä voisin tehdä?” 
–TE-toimiston Työmarkkinatori valjastaa tekoälyä rekrytointisi tueksi

MAINOS

Työmarkkinatori
• Julkinen palvelualusta, joka tuo työelämäpalvelut sa-

maan osoitteeseen tyomarkkinatori.fi.
• Kirjaudu sisään ja selaa työnhakijoita tai luo työpaik-

kailmoitus osoitteessa tyomarkkinatori.fi/tyonanta-
jat-ja-yrittajat.

• Parantaa työnhakijan mahdollisuuksia löytää omaa 
osaamistaan vastaavaa työtä ja työnantajan mahdolli-
suutta löytää sopivia tekijöitä.

• Sisältää tulevaisuudessa myös uudistetun TE-palvelu-
jen henkilö- ja yritysasiakkaan sähköisen asioinnin. Ly
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kijoita ja työnvaihtajia ohjataan 
tekemään työnhakuprofiili Työ-
markkinatorille.

– Tekoäly hyödyntää työnha-
kuprofiileja, joten työnhakijoi-
den laadukkaasti luodut profiili 
auttaa yritystä löytämään sopi-
vimmat tekijät, jatkaa Ronkai-
nen.

Suorahaku helpottaa rekry-
tointia erityisesti tehtäviin, joi-
hin on vaikea löytää sopivia eh-
dokkaita. Lisäksi sen odotetaan 
tuovan yrityksille rekrytointiin 
liittyviä kustannussäästöjä.

Toisinaan  
työpaikka- 
ilmoituskin on  
paikallaan
Työpaikkailmoitus on toisinaan 
edelleen hyvä väylä etsiä osaajia ja 
saada laajempaa näkyvyyttä työ-
paikalle ja yritykselle – työnanta-
jamielikuvan kirkastamisesta pu-
humattakaan.

Ilmoituksen jättämisen jälkeen 
Työmarkkinatori ehdottaa työn-
antajalle profiilien joukosta so-
pivia osaajia. Rekrytoija voi jäädä 
odottamaan hakemuksia tai ottaa 
suoraan yhteyttä Työmarkkinato-

rin ehdottamiin kandidaatteihin. 
Viestit työnantajan ja työnhaki-
jan välillä liikkuvat anonyymisti ja 
tietoturvallisesti.

Työmarkkinatorilta työpaik-
kailmoitukset julkaistaan myös 
EURES-portaalissa, joten myös 
kansainvälinen rekrytointi Eu-
roopasta ja ETA-alueelta mah-
dollistuu yhdeltä istumalta.

Työmarkkinatorilla 
olet ajan tasalla
Työnhakuprofiilin laatiminen on 
tehty käyttäjälle mahdollisimman 
helpoksi ja Työmarkkinatorilta 

löytyy myös kattavat ohjeet pro-
fiilin laatimiseen. Käyttäjän tieto-
turvasta ja henkilötiedoista pide-
tään erityisen hyvää huolta, joten 
palveluun tunnistautuminen ta-
pahtuu verkkopankkitunnuksilla 
tai mobiilivarmenteella.

Työmarkkinatori on julkinen 
ja kaikille työnantajille maksu-
ton palvelu. Tavoitteena on tar-
jota helppokäyttöinen ja kattava 
digitaalinen palvelualusta, jonka 
avulla asiakkaalle löytyy yhdestä 
palvelusta kaikki mitä hän rekry-
toinnissa tai työnhaussa tarvitsee.

Työllistämisehdolla tarkoitetaan 
julkisissa hankinnoissa tarjous-
pyyntöön ja hankintasopimukseen 
sisällytettyä erityisehtoa, joka vel-
voittaa sopimuskumppania työl-
listämään vaikeassa työmarkkina-
asemassa olevia henkilöitä. Näitä 
ovat esimerkiksi, pitkäaikaistyöt-
tömät, osatyökykyiset, maahan-
muuttajat ja nuoret. Ehtoa voi 
hyödyntää esimerkiksi, palkkasuh-
teeseen työllistämiseen, oppisopi-
mustyöllistämiseen, työkokeiluun, 
työssäoppimiseen tai työharjoitte-

luun. 
Palveluntuottaja yritys itse valit-

see ja rekrytoi hankintakriteerien 
mukaiset työntekijät. Pudasjärven 
kaupungin työllisyyspalveluissa 
valmistaudutaan antamaan tarvit-
tavaa tukea työllistämisehdon täyt-
tävien henkilöiden rekrytointiin ja 
työllistämiseen liittyvien taloudel-
listen tukien hakemiseen. Työl-
listäminen voidaan tehdä mihin 
tahansa työtehtävään palvelun-
tuottajan tai sen alihankkijan pal-
velukseen.

Pudasjärveläisiä 
yrityksiä on kuultu 
toimintamallista
Yrityksiä on kuultu hankinnoilla 
työllistämisen toimintamallin so-
veltuvuudesta tuleviin palveluhan-
kintoihin ja osallistettu kilpailutus- 
ja sopimusasiakirjojen laadinnassa. 
Yrityksille tehtiin kysely maalis-
kuussa 2022 Vahvaksi osatyöky-
kyisten työllistäminen -hankkeen 
toimesta. Yrittäjät kokivat toimin-
tamallin esittelyn ja kyselyllä kuu-

lemisen hyvänä yhteistoimintana 
kaupungin suunnalta. He pitivät 
hankinnoilla työllistämisen toimin-
tamallia positiivisena asiana.

Yritykset näkivät mahdollisek-
si työllistää monipuolisesti ehdon 
mukisesti. He toivoivat saavansa 
tukea rekrytointiin ja palkkatuki-
en hakemiseen. Varsinaisesti estei-
tä työllisyysehdon toteuttamisel-
le ei nähty, kun ehdot ovat selvät. 
Haasteena nähtiin soveltuvan hen-
kilöstön löytyminen. 

Yrittäjät kommentoivat: 

– Tilaajan toiveiden mukaan 
toimitaan.

– Hyvä vaihtoehto työllistää. 
– Urakoihin ei ole varaa laskea 

ylimääräisiä henkilökuluja näitä 
varten, että pysyy kilpailussa mu-
kana. Näin alistamalla urakoihin 
ainoastaan onnistuu palkata.

Lisätietoja toimintamallista antaa 
Vahvaksi-hankkeen projektipäällik-
kö Aili Jussila ja tekninen johtaja Jan-
ne Karhu. 

Aili Jussila

Pudasjärven kaupungin hankintaohje ohjeistaa edistämään 
hankinnoilla työllistämistä niihin soveltuvissa hankinnoissa. 
Tulevissa hankintasopimuksissa tullaan ottamaan käyttöön 
työllisyyttä edistäviä hankintakriteereitä ja sopimusehtoja. 

Toimintamallia rakennetaan yhdessä hankintatoimen, 
teknisen toimen, työllisyyspalveluiden ja yritysten 
edustajien kanssa. 

Hankinnoilla työllistäminen aloitetaan Pudasjärvellä
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Aili työn syrjässä kiinni 
kohta 40 vuotta vanhuspalveluissa
Pudasjärven Hirsikartanolla, Ou-
lunkaaren tehostettua palveluasu-
mista vanhuksille tarjoavalla yk-
siköllä, on hiljaista. Tunnelma on 
rauhallinen, ikkunasta heijastuu 
vain upea Iijoki ja vehreät kesäi-
set maisemat. Asukkaat ovat juu-
ri nauttineet aamupalan – on men-
ty aamutoimiin hoitajien kanssa tai 
vietetään omaa aikaa omissa huo-
neissa.

Avotyönohjaaja kyselee hoitajil-
ta Ailia. 

– Juu, kyllä oli äsken tässä. Mis-
sähän mahtaa nyt olla? Taisi lähteä 
ruokatäydennystä hakemaan, hoi-
taja vastaa.

Pian kuuluu kärryjen hurina, 
kun Aili ilmestyy käytävälle. 

– Hei, sinä tulit, Aili huikkaa ja 
lisää, että hoitaa ensin ruoat kär-
rystä jääkaappiin, jutellaan sitten. 

Rivakasti ja täsmällisesti maidot 
ja leivät katoavat jääkaappiin oikeil-
le paikoilleen. Ailin aamu on alka-
nut puoli yhdeksältä ja touhua on 
riittänyt. Ailin työtehtäviin kuuluu 
muun muassa ruokailussa avusta-
mista, keittiöltä, roskien ja pyykki-
säkkien vientiä – maanantaista per-
jantaihin, 5 tuntia päivässä.

Vuodet ovat vierineet joutuin - 
Aili kertoo pian 40-vuotiaasta työ-
urastaan vanhuspalveluissa ja hä-
neltä löytyy siisti nippu todistuksia.  
Ailin työura alkoi Helmikodin keit-
tiötä lähes neljäkymmentä vuotta 
sitten. Ennen vanhustyöpaikkaan 
siirtymistä Aili kävi Pudasjärven 
päivähuoltolassa, Pirinrannan kou-
lulla, vuodesta 1979 alkaen, pääasi-
assa käsitöitä tehden työosastol-
la. Päivähuoltola aikoina Aili kävi 
opiskelemassa kudonta-alaa ja ta-
lousalan aputyöntekijän kurssin 

Alavudella.
Vuonna 1984 Aili pääsi har-

joittelemaan Helmikotiin ja seu-
raavana vuonna alkoi työskente-
ly keittiöapulaisen tehtävissä. Ailin 
säilyttämistä vanhoista todistuksis-
ta selviää, että hän on tuohon ai-
kaan osallistunut ruoan jakeluun 
asukkaille ja huolehtinut asukkai-
den kanttiiniostoksista, osallistu-
nut vuoteiden kunnostukseen, aut-
tanut asukkaita pienissä askareissa 
sekä huolehtinut henkilökunnan 
kahvin keitosta ja kahvihuoneen 
siisteydestä sekä tehnyt sovittuja 
siivouksia. 

Kun Ailille tarjoutui tilaisuus 

hakeutua sosiaali- ja terveysalan 
työhön perehdyttävään koulutuk-
seen vuonna 2002, vanhainkodin 
johtajan kirjoittamassa suositusto-
distuksessa lukee, että Aili haluaa 
oppia uusia asioita. Epäselvät tilan-
teet hän selvittää kysymällä toisilta 
työntekijöiltä. Aili on huolellinen 
ja tarkka työssään, suhtautumi-
nen asukkaisiin ja henkilökuntaan 
on asiallista ja hyvällä huumorin-
tajulla hän selviytyy hankalistakin 
tilanteista. Työelämässä hän osaa 
joustaa, mutta on ehdottoman oi-
keudenmukainen. Aili on pidetty 
työtoveri henkilökunnan keskuu-
dessa. Tämä pitää paikkansa vielä 

tänäkin päivänä.
Oulun sosiaali- ja terveysalan 

oppilaitoksen opinnoista vuonna 
2003 Aililta nousee mieleen tieto-
kone opinnot ja se, miten avusta-
mista ruokailutilanteissa opetettiin. 
Opiskelijat syöttivät toisiaan – sii-
nä oppi miltä syöttäminen tuntuu 
ja miten se tehdään vanhusasukas 
huomioiden. Todistuksesta pistää 
silmään maininta, että Aili kertoo 
ryhmässä rohkeasti mielipiteen-
sä ja on esimerkillään saanut muut 
mukaan toimimaan käytännön 
työtehtävien harjoittelussa. 

Jo opiskeluaikoina Aili oli erit-
täin liikunnallinen ja hallitsi juok-
sun pikamatkojen ja hiihdon 
harjoittelun. Onpa Aili jopa saa-
vuttanut useita arvokisamitaleja, 
Jyväskylän SM-kisoista on joskus 
tullut juostua 400 ja 800 metrillä 
kultaa ja viestijoukkueessa hopeaa. 
Liikunnallinen Aili on ollut aina, 
työmatka kautta aikain, joka päivä 
keskustan tuntumasta Helmikodil-
le ja vuodesta 2017 Hirsikartanol-
le, lisäksi vielä työrupeama Koi-
vukodilla, on taittunut reippaasti 
kävellen säällä kuin säällä.

Hirsikartanolla Aili saa kehu-
ja nykyiseltä esimieheltään, pal-
veluesimies Hillevi Illikaiselta. 
Aili on sitoutunut ja pystyvä töi-
hinsä. Aili on hyvällä tuulella tullen 
mennen, pahaa päivää ei taida olla-

kaan. Loma- ja vapaa pyynnöt tu-
levat Aililta ajoissa. Aili tekee työn-
sä ilolla ja huumorilla ja on iso apu 
Hirsikartanon muulle henkilökun-
nalle. Alalleen Ailin tapaan omis-
tautunut osatyökykyinen on oikea 
aarre työnantajalle.

Tänä syksynä on tullut aika hil-
jentää tahtia, keskiviikot Aili varaa 
kotipäiviksi. Suunnitelmissa on vä-
hentää tasaisesti työpäiviä Hirsi-
kartanolla viimeiseen työpäivään 
asti, joka on vuoden 2024 alus-
sa. Ailista tuntuu toisaalta hyvältä 
vaihtaa vapaalle, ehtii ja jaksaa teh-
dä kotihommiakin paremmin, toi-
saalta lisääntyvä vapaa-aika oudok-
suttaa. Ailia askarruttaa, miten saa 
ajan eläkkeellä kulumaan, työ kun 
on ollut iso osa elämää tähän asti. 
Työkeskuksesta tarjotaan ryhmä-
toimintoja, puheessa ovat olleet se-
niori- ja virikeryhmät.

Avotyötä, työkeskuksen ul-
kopuolista työtoimintaa - te-
kevät kuntoutustuella tai työ-
kyvyttömyyseläkkeellä olevat 
erityisryhmien asiakkaat. Heitä on 
Pudasjärvellä tekijöitä parikym-
mentä eri työpaikoissa. Toivotta-
vasti tulevat hyvinvointialueet uu-
distuksineen huomioivat tämänkin 
toiminnan, missä eläkkeellä oleva 
osatyökykyinen saa tuoda korten-
sa kekoon yhteiskunnan hyväksi. 
Kaikkia tarvitaan, työ tuo sisältöä 
elämään ja pienen “humputtelura-
han” – niin kuin Aili sanoo.

Reija Kälkäjä

Hillevi ja Aili nautiskelevat auringosta Hirsikartanolla.

Aili laittaa rivakasti  
ruokailusta jääneitä 

tähteitä pois. 

Kuvat: Tiia Brinck
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Osallisuudella työkykyä 
–ESR-hanke
Yhdistysten yhteinen työllistämishanke tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tutus-
tua uusiin mahdollisiin työntekijöihin tarjoamalla työhön tutustumisen paik-
koja yrityksistä heille myönnetyn palkkatukijakson aikana tai hoitamalla 
palkkatuella palkkaamisen paperityöt yrityksen puolesta tuensiirtoso-
pimuksella pidemmäksikin aikaa. Tämä pienentää yrityksessä työllis-
tämiseen käytettävää työaikaa ja parantaa rekrytoinneissa onnistumi-
sen mahdollisuuksia.

Hankkeen työntekijät ovat pudasjärvisiä, usein pitkään työttö-
mänä olleita henkilöitä, joilla on monenlaista osaamista. Yhdistyk-
sissä he saavat tarvitsemaansa tukea työelämätaitoihin ja ihmisten 
kanssa toimimiseen – saavat kokemuksen osallisuudesta. Hankkeen 
tuella heillä on mahdollista suorittaa tarvittavat korttikoulutukset ja 
muut lyhytkoulutukset, joita tulevaisuuden työtehtävissä tarvitaan.

Pysyvät työllistymiset tapahtuvat yrityksiin ja julkisen puolen toimijoi-
den tehtäviin. Siksi hankkeessa halutaan tehdä mahdollisimman paljon yh-

teistyötä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Vuosittainen tavoite on työllis-
tää 40 henkilöä yhdistysten, kotitalouksien tai yritysten tehtäviin. Korona on 

vaikeuttanut Pudasjärvelläkin pitkään työttömänä olleiden asemaa, joten 
työllistettäviä henkilöitä on runsaasti olemassa.

Hanke toteutetaan usean yhdistyksen yhteistyönä. Vastuuyhdis-
tyksenä toimii Livokas ry ja hankkeessa toimivat myös Pudasjärven 
4H-yhdistys ry, Jongun alueen kyläyhdistys ry, Syötteen kyläyhdis-
tys ry ja Korpisen kyläseura ry sekä muut Pudasjärvellä työllistä-
vät yhdistykset.

Hanke on alkanut 1.7.2020 ja kestää kolme vuotta eli 30.6.2023 
saakka. Mikäli kiinnostuit yhteistyöstä, ole yhteydessä hankkeen pro-

jektipäällikkö Anni-Inkeri Törmäseen, p. 040-545 7162, anni-inkeri.
tormanen@livo.fi.

Anni-Inkeri Törmänen

Yhdistyksen töistä
 yrityksen töihin

Anssi Hiltunen pääsi reilu vuosi 
sitten töihin Korpisen kyläseuraan 
kylätyöntekijän tehtävään. 

- Oli hyvä kokemus: Hyvä työ-
paikka ja hyvät työkaverit. Veikko 
ja Liisa Törmänen luovat kylä-
seuraan hyvän työilmapiirin. Jokai-
nen otetaan omana persoonana 
lämpimästi vastaan. He tsemppaa-
vat ja kannustavat. Oli helppo tart-
tua työhön kiinni, Hiltunen kertoo.

Työsuhteen aikana kartoitet-
tiin aiempi koulutustilanne ja etsit-
tiin yhdessä mahdollisuutta saada 
kesken jäänyt toisen asteen tutkin-
to loppuun suoritetuksi. Se onnis-
tuikin saada päätökseen jo työsuh-
teen aikana. 

- Tuli hyvä fiilis, kun sai opin-

Anssi Hiltunen 
työn touhussa.

not valmiiksi. Työn kauttahan sitä 
vasta tullaan ammattilaisiksi, mut-
ta tärkeä oli saada opinnot päätök-
seen, iloitsee Hiltunen.

Palkkatukityösuhteen aikana 
järjestyi kahden viikon työhön tu-
tustumisen jakso Kontiotuotteelle. 

- Tutustumisjakso oli avartava. 
Pääsi näkemään työn konkreetti-
sesti, tutustumaan siihen ja poh-
timaan tarjotun tehtävän kiinnos-
tavuutta. Jakso oli riskitön sekä 
työnantajan että työntekijän kan-
nalta, toteaa Hiltunen.  

Tutustumisjaksolla työntekijä 
otettiin hyvin vastaan. Esimies an-
toi heti haalarit ja perehdytys tehtä-
viin sujui hyvin. Jaksolla luotettiin 
ja annettiin mahdollisuus näyt-
tää osaamistaan. Nyt Hiltunen on 
toistaiseksi voimassa olevassa työ-
suhteessa Kontiotuotteella.

- Työ merkitsee minulle tänä 
päivänä toimeentuloa, työkavereita 
ja hyvää työilmapiiriä. Työn ohes-
sa pystyy vaihtamaan kuulumisia 
ja se on tuonut sosiaalista elämää. 
Työssä on otettu avoimesti vastaan 
ja tarpeen tullen aina apuja ja neu-
voja saa, kertoo Hiltunen.

Korpisen kyläseura on työllis-
tänyt pitkään työttömänä olleita jo 
kohta kymmenen vuotta. 

- Kun Hiltusen työllistäminen 
tuli ajankohtaiseksi, haluttiin tarjo-
ta vasta tänne muuttaneelle nuorel-
le miehelle kotoisaa oloa ja hyödyl-
listä tekemistä, kertoo yhdistyksen 
sihteeri Liisa Törmänen. 

Jokaisen työntekijän kohtaami-
nen omana itsenään on äärimmäi-
sen tärkeää. Jokaiselle halutaan tar-
jota mahdollisuus. 

- Kyläläiset tilaavat kyläseural-
ta palveluita ja työntekijät pääse-
vät tutustumaan ja vuorovaikutuk-
seen kyläläisten kanssa. Kyläläiset 
ovat olleet tyytyväisiä saamaansa 
palveluun. He kokevat yhdistyk-
sen työllistämistoiminnan erittäin 
merkityksellisenä koko kylän elin-
voimaisuudelle, toteaa Törmänen 
saamastaan palautteesta. 

Hiltunen on ensimmäinen, joka 
pääsi suoraan yhdistyksen työstä 
toistaiseksi voimassaolevaan työ-
suhteeseen yrityksen palvelukseen. 

- Sen jälkeen toinenkin on pääs-
syt vakituisiin töihin. Koulutus ja 
työhön tutustumisjakso ovat var-
mastikin nopeuttaneet pysyvää 
työllistymistä, kertoo Törmänen.

Anni-Inkeri 
Törmänen

Kuva: Tiia Brinck
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Tänä vuonna ennätysmyyntiä tekevän ja hyvän tilauskan-
nan omaavan Profin Oy:n työntekijätilanne on kohtuul-
lisen hyvä kuluvan kesän osalta. Tehtaanjohtaja Päivi 
Lanton mukaan yritys on saanut hyvin rekrytoitua lisätyö-
voimaa kesän ajalle. 

- Kesälomakauden ylitse selviämme nykyisten kesä-
työntekijöiden voimin, ja tällä hetkellä syksyn tilauskanta 

näyttää siltä, että ainakin osalle kesätyöntekijöistä löytyisi 
hommia myös lomakauden jälkeen, Päivi toteaa. 

Tällä hetkellä tehdas toimittaa lasiliukuseiniä 100 kpl 
viikkotahtia, mikä vaatii tuotantoon myös työvoimaa. Pro-
fin Oy on Pudasjärvellä merkittävä työllistäjä. Kesätyön-
tekijät mukaan lukien tehtaalla työskentelee nyt noin 50 
työntekijää. 

- On hyvä, että saamme paikkakunnalta ja lähialueel-
ta Räihän kaltaisia rohkeita nuoria ja myös vanhempia-
kin työntekijöitä tiimiimme. Mikäli työ Profinilla kiinnos-
taa, hakemusta kannattaa laittaa tulemaan, vaikka avoimia 
paikkoja ei juuri sillä hetkellä olisikaan, kannustaa Päivi lo-
puksi.

Ennätysmyyntiä tekevä Profin Oy tarvitsee osaajia jatkossakin

Työrytmiä Karhupajalta
Kirkkaat neonväriset työvaatteet 
päällä haastatteluun saapuva Ari 
Räihä, 24, sai kaksi kuukautta sit-
ten työpaikan. Tätä ennen sähkö-
asentajaksi valmistunut Räihä oli 
neljä vuotta työttömänä. Toimeton 
hän ei kuitenkaan ole ollut. Räihä 
on tehnyt Karhupajalla ahkeras-
ti töitä. 

 - Aluksi minua jännitti mennä 
pajalle, mutta parissa kuukaudes-
sa opin talon tavoille. Karhupajalla 
sain rytmiä elämään ja oli mukavaa 
tehdä päivisin erilaisia hommia, 
Räihä kertoo hymy kasvoilla. 

Karhupaja on tarkoitettu pää-
osin alle 30-vuotiaille työttömil-
le työnhakijoille. Tarkoituksena on 
tukea koulutus- ja työelämäuran 
löytymistä. Elämänhallintataitoja 
ja oman motivaation vahvistamis-
ta tukeva pajatoiminta auttaa saa-
maan säännöllistä rytmiä elämään. 
Räihä kävi pajalla vuodesta 2019 
lähtien tiettyjä jaksoja, jotka sovit-
tiin etukäteen. 

- Olisin voinut olla pajalla yhtä 
soittoa koko ajan, mutta jokin by-
rokratia siinä oli, että piti olla vain 
tiettyjä jaksoja ja sitten oli parin vii-
kon tauko välissä.

Myös korona-aika rajoitti paja-

toimintaa joksikin aikaa, mikä har-
mitti Räihää.

- Yleensä olin neljästi viikossa 
pajalla, mutta silloin korona aikana 
päivät vähenivät kahteen ja se är-
sytti, hän tuhahtaa.

Räihä nautti eniten auto- ja me-
tallipajan hommista, vaikka hän ei 
vapaa-ajallaan harrasta autojen lait-
toa. Autopajalla suoritetaan pieniä 
huolto- ja korjaustöitä myös asiak-
kaille, kuten öljynvaihtoa ja jarru-
jen korjauksia. 

- Aluksi olin keittiö- ja puupuo-
lella, mutta sitten minä löysin auto-
puolen täältä pajalta. Siellä me hit-
sattiin ja korjailtiin autoja, mikä oli 
mukavaa.

Apua saa kysymällä
Karhupajan yksilövalmentaja huo-
masi avoimia työpaikkoja Profin 
Oy:lle ja ehdotti Räihälle paikan 
hakemista.

- Sovimme yksilövalmentajan 
kanssa päivän, jolloin tekisin ha-
kemuksen ja ansioluettelon. Sain 
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hin tahansa ongelmaan pajaohjaa-
jilta. He selvittivät asioita ja auttoi-
vat. Ei tarvinnut jäädä ongelmien 
kanssa yksin. Räihä kertoo.

Kuva: Tiia Brinck

Karhupajalla Ari Räihä sai työrytmiä ja muka-
vaa tekemistä päiville.

Pajalla Räihä viihtyi hyvin ja voi 
suositella sitä kaikille, mutta työ-
paikan löytyminen oli hänelle vie-
läkin mieluisampaa. 

- Kyllä minua jännitti aika pal-
jon, kun pääsin haastatteluun Pro-
fin Oy:lle, mutta onneksi haastatte-
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nyt. Töissä on sanottu, ettei kou-
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väntuulisena.

Tiia Brinck

Monikulttuurisista palveluista tukea 
maahanmuuttajan työllistymiseen
Pudasjärven monikulttuuriset 
palvelut tarjoaa maahanmuut-
tajille tukea kotoutumiseen. Ta-
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Amanuenssi- 
harjoittelu  
Pudasjärven  
terveysasemalla
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terveysasemalla lääkäriopintoi-
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laisenaan, vaan ensin täytyy ha-
kea sen hyväksymistä Valviralta 
ja sen jälkeen suorittaa laillistami-
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Öner Özturk aloitti 
harjoittelun
toukokuussa.

odotti päätöstä tutkinnon hyväk-
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Janna Pöykiö
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Kohtaamosta saat neuvontapalveluja monipuolisesti paikan päällä tai ver-
kossa.

Pirtin Kohtaamo 
taipuu moneksi

Kuva: Juha Nyman
Hyvän Olon keskuksessa maa-
liskuussa avattu neuvontapiste 
Pirtin Kohtaamo on osoittautu-
nut monipuolisuutensa jo lyhy-
en toimintakautensa aikana. Se 
on tarjonnut uuden foorumin 
eri toimijoiden palveluiden ja ta-
pahtumien järjestämiseen. Laa-
jan kumppanuusverkoston avulla 
Kohtaamo voi tarjota tapahtumia 
ja infoja yhteistapahtumina use-
amman eri organisaation kans-
sa yhtä aikaa tai tarpeen mukaan 
myös yksittäisiä PopUp-tapahtu-
mia. Lisäksi Kohtaamo tarjoaa 
neuvontapalvelua työnhakuun, 
koulutus- ja osaamisasioihin, rek-
rytointeihin ja myös erilaisiin ar-
jen tarpeisiin.

Kohtaamo osa  
työllisyyspalveluja
Kohtaamo on tärkeä osa Pudas-
järven kaupungin työllisyyspalve-
luja. Neuvonta- ja ohjauspalvelut 
tuodaan lähemmäksi kuntalais-
ta yhteistyössä verkoston kanssa. 
Pirtissä on useita toimijoita saman 
katon alla, mikä edistää toimijoi-
den välistä yhteistyötä. 

- Asiakkaan tapaamisessa hä-
nen palvelutarpeitaan voidaan ar-
vioida eri asiantuntijoiden voimin 
ja siten kehittää palveluja asiakas-
lähtöisemmiksi, kertoo työllisyys-
päällikkö Irina Hallikainen. 

Kohtaamopisteen perustami-
nen on osa JobBoost-hanketta, 
jossa vastaavia palvelupisteitä on 
suunniteltu myös Taivalkoskelle ja 
Kuusamoon. Kohtaamon palve-
lupistettä ovat hyödyntäneet niin 
hankkeet, eri organisaatiot kuin 
paikalliset sekä alueelliset yhdis-
tykset ja järjestöt. Myös Kohtaa-
mo itse on järjestänyt erilaisia Po-
pUp-tapahtumia yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa. Tietoa auki-
oloista, palveluista ja tapahtumista 
löytyy mm. Kohtaamon verkkosi-
vustolta www.pirtinkohtaamo.fi

Kelan palvelut  
laajentuivat  
- asiointipisteenä 
Pudasjärvellä toimii 
Kohtaamo 
Pudasjärvellä on 1.6. alkaen saa-
nut Kelan palveluita Pirtin Koh-
taamosta. Kuntalaiset olivat toi-
voneet laajempia Kelan palveluja 
ja palautteen perusteella kaupun-
ki päätti sopia palveluiden laajen-
tamisesta yhdessä Kelan kanssa. 
Kesäkuun alusta alkanut yhteistyö 
tarjoaa kuntalaisille mahdollisuu-
den saada Kela-palveluita entis-
tä laajemmin. Hyvän olon keskus 
Pirtissä kaupungin asiointipiste ja 
Kohtaamo tarjoavat Kelan avus-
tavaa palvelua, kuten neuvontaa 
OmaKela-verkkopalvelun käytös-

sä sekä hakemusten ja lomakkei-
den täytössä. Kohtaamossa asi-
oidessa ei tarvitse varata aikaa. 
Ajanvarausasiakkaita palvellaan 
kuitenkin edelleen perjantaisin 
Kelan omassa palvelupisteessä 
Pirtin yläkerrassa. Yksi tärkeä pa-
rannus neuvonnan ohella palve-
luihin tuli myös Kela postin asi-

oinnissa. Nyt Kelalle tarkoitettuja 
kirjeitä voi jättää joko Kohtaa-
moon tai Pirtin infoon, josta ne 
toimitetaan eteenpäin. 
Kohtaamon aukioloajat:
Ma-ti 9 – 15 Kelan etäyhteyspal-
velut
Ke-pe 9 – 15 Kohtaamon ja Ke-
lan neuvontapalvelut

Tervetuloa  
asioimaan  

Pirtin  
Kohtaamoon! 

Tapio Laurila

Palvelupisteiden palvelu on toimintamalli
Mahdollisuuksien pohjoinen – 
JobBoost Koillis-Suomi -hank-
keen toimintakauden aikana on 
tapahtunut paljon Koillismaan 
alueen työmarkkinoilla. Hank-
keen kirjoitusvaiheen aikana ei 
voitu arvatakaan koronapande-
mian tuloa ja sen vaikutuksia työ-
markkinoihin. Siksi alkuvaiheessa 
seurattiin tarkkaan, miten hank-
keeseen kirjattuja toimia voidaan 
järjestää niin, että ne kohdentuisi-
vat mahdollisimman tehokkaasti 
hankkeen kohderyhmiin eli nuo-
riin ja muihin työmarkkinoilla 
heikossa asemassa oleviin henki-
löihin. Kohderyhminä ovat myös 
alueen yritykset ja työnantajat, 
joiden palvelutarpeisiin oli tar-
peen suunnitella ja toteuttaa uu-
sia palvelumalleja ja -toimintoja.

Työllisyys- 
palvelupisteet 
aloittivat
Palveluprosessien kehittäminen 
on hankkeen yksi painopistealu-
eista. Työllisyyspalvelupisteiden 
perustamiseen liittyvien toimien 
suunnittelu- ja kehittämisvastuu 
on ollut Pudasjärven kaupungilla 
yhteistyössä Taivalkosken, Kuu-
samon ja Naturpoliksen kanssa, 
joka on hankkeen päätoteuttaja. 
Kehittämisyhteistyö on sujunut 
tosi hyvin. Kun uudet palvelut 
luodaan samanaikaisesti kolmeen 
kuntaan ns. tyhjästä, on yhteis-
kehittämisellä saatu vahvistettua 
pohjaa yhteisille ja samanaikaisil-
le toimille kaikissa kolmessa työl-
lisyyspalvelupisteessä, hyödyn-

täen digitaalisia kanavia paikan 
päällä tapahtuvien tilaisuuksien 
lisäksi. Pudasjärvelle on perus-
tettu Pirtin Kohtaamo, Taival-
koskelle Arpeetti ja Kuusamoon 
Kieppi. 

Työllisyyspalvelupiste on pal-
velupiste, jonne asiakas voi tul-
la kaikissa mm. työllistymisen, 
osaamisen kehittämisen tai mui-
den työllistämiskysymysten kans-
sa. Toimintamalli perustuu ver-
kostomaiseen palvelutuotantoon, 
mikä tarkoittaa sitä, että tarjol-
la on eri toimijoiden palveluita 
erillisen aikataulutuksen mukaan. 
Voisikin sanoa, että palvelupis-
teen toiminta on enemmänkin 
toimintamalli, ei pelkästään hie-
not toimitilat, jotka esim. Pudas-
järveltä löytyy. Hankkeen päätty-

essä keväällä 2023 on tarkoitus, 
että perustetut työllisyyspalve-
lupisteet siirtyvät kuntien palve-
lutuotannoiksi ja muodostavat 
vuonna 2024 kuntiin siirtyvien 
TE-palveluiden asiakaspalvelu- ja 
palveluiden tuotantoympäristöt.

Toimintamallien 
kehittäminen
JobBoost -hankkeessa on luotu 
uusia toimintamalleja myös työ-
elämän ja ammatillisen koulutuk-
sen välille. Työmarkkinoilla tulee 
olemaan kasvava tarve jatkuval-
le oppimisille, johon hankkeen 
duuni- ja koulutusagenttien tii-
viillä yhteistyöllä tullaan vastaa-
maan. Yhteistyön kehittämises-
sä hyödynnetään tulevan syksyn 
aikana myös palvelumuotoilua, 

joka opitaan työkäytännöiksi tu-
levaisuudessa.

Mahdollisuuksien pohjoinen 
– JobBoost Koillis-Suomi -hanke 
on osarahoitettu ESR-rahoituk-
sella sekä alueen kuntien ja oppi-
laitosten osarahoituksilla. Hank-
keen kokonaisbudjetti on noin 2 
miljoonaa euroa ajalla 1.9.2020 – 
30.4.2023.

Jouni Korhonen
Projektipäällikkö, 
Mahdollisuuksien 

Pohjoinen - JobBoost 
Koillis-Suomi -hanke
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TÄTÄ  
TIETÄ
TÖIHIN

OSAO Pudasjärven yksikön koulutukset
Jatkuva haku ja haku työvoimakoulutukseen auki  
18.7.2022 saakka
 
Merkonomi
Liiketoiminnan perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin 
osaamispolku
 
Sahaprosessinhoitaja
Puuteollisuuden perustutkinto
 
Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
 
Hirsi- ja korjausrakentaminen sekä yritystoiminnan 
suunnittelu
Tutkinnon osia rakennusalan perustutkinnosta
 
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala                                      
Tutkinnon osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta
 
TUVA
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus
 
Puuteollisuuden ammattitutkinto  
Sahateollisuuden osaamisala
 
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto 
Koulutus- tai oppisopimuksella
 
 
OSAO Taivalkosken yksikön koulutukset
 
Kaivostyöntekijä
Kaivosalan perustutkinto
 
Metsäkoneenkuljettaja
Metsäalan perustutkinto
 
Maarakennuskoneenkuljettaja
Rakennusalan perustutkinto
 
Lähihoitaja
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, ikääntyvien hoito ja  
kuntoutuminen sekä sairaanhoito ja huolenpito -osaamisalat
 
TUVA
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 

Lisätietoja:
Pudasjärven yksikkö
Kaisu Möttönen, opintopäällikkö 050 573 2584
 
Taivalkosken yksikkö
Liisa Turvanen, opinto-ohjaaja 040 542 4494
Sauli Juurikka, koulutuspäällikkö 040 141 5223
Osmo Pyykkönen, koulutuspäällikkö 040 517 7510
 
OSAO Ovi -hakijapalvelu: p. 040 8266 060, ovi@osao.fi
 
Hae koulutuksiin: osao.fi/koulutuskalenteri

osao.fi

Suurin osa OSAOn Pudasjärven yksikön toimin-
noista muuttaa Pudasjärven keskustaan kaupungin-
talolle. Uusi osoite 1.8.2022 lähtien on Varsitie 7, Pu-
dasjärvi. 

Pudasjärven keskustassa Varsitiellä ovat jatkossa 
sosiaali- ja terveysalan, liiketoiminnan, sähkö- ja au-
tomaatioalan sekä tutkintokoulutukseen valmentava 
koulutus. Sahateollisuuden koulutus ja asuntolatoi-
minta jatkavat nykyisissä tiloissa Jyrkkäkoskentiellä. 

Sekä nykyiset että uudet OSAOn Pudasjärven yk-
sikön toimitilat omistaa Pudasjärven kaupunki, jolla 
OSAO on vuokralaisena. ”Haluamme tarjota OSA-
Olle sellaiset tilat, jotka tukevat koulutuksen kehitty-
mistä ja palvelevat opiskelijoita mahdollisimman hy-
vin. Ranuantien kiinteistöihin ei ollut enää järkevää 
investoida”, sanoo Pudasjärven kaupungin kiinteis-
töpäällikkö Perttu Granlund.  

OSAO vuokraa Pudasjärven kaupungintalon ti-
loja noin 900 m². Kaupungintalo on peruskorjattu ja 
tilat ovat hyvässä kunnossa. 

”Muutolla Pudasjärven keskustaan säästämme 
noin 40 000 euroa ylläpitokuluja vuodessa. Uskom-
me, että keskeisellä sijainnilla on myös positiivisia 
vaikutuksia yksikön vetovoimaan, yritysyhteistyö-
hön ja koulutuksen saavutettavuuteen”, sanoo Kou-
lutuskuntayhtymä OSAOn kuntayhtymäjohtaja-reh-
tori Jarmo Paloniemi. 

OSAOn opiskelijat ja työntekijät tuovat lisää elä-
mää ja vilskettä Pudasjärven keskustaan. ”Meiltä val-
mistuu noin 60 opiskelijaa vuosittain ja henkilöstö-
määrä on noin 20”, tarkentaa yksikönjohtaja Keijo 
Kaukko. 

OSAO on Suomen johtava koulutusyhteisö, joka 
mahdollistaa työelämäosaamisen ja jatkuvan oppi-
misen. Koulutuskuntayhtymän konserniin kuuluvat 
OSAOn koulutusyksiköt, OSAO Edu Oy ja Virpi-
niemen liikuntaopisto. OSAO toimii Oulun seudul-
la ja Koillismaalla.

Kaisu Möttönen

OSAOn Pudasjärven yksikkö muuttaa

Oppisopimuksella 
opit suoraan työpaikalle
Hymyilevä Mirva Kirveskari on valmistunut hyvin 
arvosanoin maaliskuussa liiketalouden merko-
nomiksi OSAO Pudasjärven yksiköstä. Hän suorit-
ti ammattitutkinnon oppisopimuksella. 4H-yhdis-
tyksen ja OSAOn välille solmittu oppisopimus on 
ollut joustava tapa opiskella uusi ammatti. Tut-
kinto on Kirveskarin kolmas.

Opiskelu uuteen ammattitutkintoon 
kesti oppisopimuksella kaksi vuot-
ta ja kaikki opinnot suoritettiin etä-
nä. Vuoden 2020 koronakevät tuotti 
Kirveskarille pieniä haasteita opiske-
lun ja perhe-elämän yhdistymisen ta-
kia.

– Silloin, kun korona alkoi ja lap-
set jäivät myös kotiin, en pystynyt 
panostamaan noihin kouluhom-
miin niin hyvin kuin olisin halun-
nut. Muuten opinnot menivät hyvin 
eteenpäin, Kirveskari kertoo. 

Hän ei kuitenkaan lannistunut 
pienistä vastoinkäymisistä, vaan 
opiskelumotivaatiota on löytynyt 
aina pienen hengähdystauon jälkeen. 

– Olihan se toisinaan rankkaa. 
Joskus tuntui, että opiskelusta ei tule 
mitään, mutta kyllä se sitten lähti uu-
delleen rullaamaan. Pidin pienen 
tauon aina, jos ei ollut motivaatio-
ta. En väen vängällä yrittänyt tehdä 
kursseja.

Perhe-elämä, opiskelu ja työnteko 
voi kuulostaa osalle raskaalta yhdis-
telmältä, mutta Kirveskarilla jäi aikaa 
myös muuhun. Koulujen loma-ajat 
hän piti myös vapaana opiskelusta.

– Koen olevani hyvä suunnitte-
lemaan ja aikatauluttamaan asioita. 
Minulla jäi töiden ja opiskeluiden jäl-
keen myös vapaa-aikaa. Syksyisin eh-
din käydä marjastamassa ja sienessä. 
Toki työpaikalla pystyi joskus tehdä 

koulutehtäviä, mikä helpotti myös 
opiskelutaakkaa.

Kirveskari on tyytyväinen omaan 
suoriutumiseensa opinnoissa.

– Tosi tyytyväinen olen saamii-
ni numeroihin. Lisäksi sain hienon 
tunnustuksen OSAO:n kevätjuhlas-
sa Pudasjärven yrittäjien- ja Palvelu-
alojen ammattiliiton PAM:in myön-
tämien stipendien myötä, Kirveskari 
toteaa.

Konkreettista  
hyötyä myös  
työpaikalla
Ammatilliset opinnot sopivat Kir-
veskarille hyvin, koska hän oppii 
parhaiten tekemällä ja kirjoittamalla 
asioita ylös. Jokaisella kurssilla hän 
poimi jotain uutta ja opiskelu on 
tuntunut aikuisiällä mielekkäältä.

– En osaa sanoa miten opiskelu 
on erilaista näin aikuisena. Minus-
ta tuntuu, että minulla on enemmän 
aikaa tähän opiskeluun ja se tuntuu 
mukavammalta kuin nuorena, Kir-
veskari toteaa pienen naurun kera. 

4H-yhdistyksen toiminnanjoh-
taja Tiina Salonpää on ollut tyy-
tyväinen Kirveskarin oppisopimus-
koulutuksen tuomaan kehitykseen 
yhdistyksen toiminnassa. Kirveskari 
on tuonut työpaikalle konkreettista 
hyötyä opittuaan uusia asioita. 

Kirveskari voi suositella jo-

Mirva Kirveskari 
valmistui liiketalou-

den merkonomiksi. 

kaiselle oppisopimuskoulutus-
ta harkitsevalle varsinkin OSAOn 
koulutuksia. Hän kuvailee oppiso-
pimuksella kouluttautumista hel-
poksi ja mukavaksi tavaksi opiskel-
la. Hän on saamaansa opetukseen 
enemmän kuin tyytyväinen.

– Opettajat ovat OSAO Pudas-
järvellä aivan huippuja! He auttoi-
vat aina, jos oli jotain epäselvyyttä, 
Kirveskari sanoo. 

Opiskeluinto ei laantunut Kir-
veskarilla viimeisimpään tutkin-
toon. Hän on ehtinyt käymään 
myös tutkinnon osan, jossa voi 
toimia työpaikkaohjaajana.

– Sen kurssin avulla pystyn vi-
rallisesti ohjaamaan omalla työpai-
kalla esimerkiksi OSAO:lta tulevia 
opiskelijoita.

Kirveskari suunnittelee opiske-
levansa vielä lisää tulevaisuudessa.

– Minulla on kolme suunnitel-
maa, mutta katsotaan nyt. Tokihan 
haaveita on myös ammattikorkea-
koulun puolelle.

Tiia Brinck

Kuva: Tiia Brinck


