Työlle tekijöitä

Pudasjärven Työllisyysliite
• Kesäkuu 2022

Nro 25 • ke 22.6.2022

PUDASjärveläinen
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN UUSI OMA LEHTI

SAVUSTUSGRILLI
CELLO BULLET
SMOKER 18

-40%
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Pudasjärvi
84250
Pudasjärvi
0100 84250
84250
Pudasjärvi
0100
84250

Syötteen Taksi palvelee

0200 964 46
(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

OTAXI KELATAKSI 0800 93377
Palvelu on maksuton 24/7

ERÄ
SISUSTUSMATTOJA

159-.

PALVELEMME

torstaina 23.6. klo 9-18
juhannusaattona 24.6. klo 9-14
juhannuspäivinä 25.-26.6. suljettu
imme
Apteekk myös
e
le
e
palv
a.
verkoss

Hyvää Juhannusta!
PALVELEMME:
Arkisin 9-18,
lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

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

LAAJA VALIKOIMA THERMACELL
HYTTYSKARKOTTIMIA!
PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi
p. 020 752 8260, ark 8-17, la 9-14

www.k-rauta.fi

Avoinna juhannusaattona klo 8-12, la suljettu

Pudasjärvi-SyöteTaivalkoski.
040 482 4117

SÄHKÖSUUNNITTELU-/
ASENNUS

Nostimet, maantiivistäjät, käsityökalut,
peräkärryt ja paljon muuta.

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

AUTOKORJAAMO
PELTIKORJAAMO
AUTOMAALAAMO

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

Riekkopolku 8 I 97700 Ranua I 0400 396 058

MYYDÄÄN
KOIVUKLAPEJA

Olemme kesälomalla
24.6. - 17.7.2022

30/50 cm.

Hyvää kesää!

SYÖTTEEN
AUTOMYYNTI
KBC-3

pieni autoliike
tunturin kupeella

Myös kuljetus.
P. 044 970 4332.

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

VIELÄ RIITTÄÄ PALJON
KAUNIITA KESÄKUKKIA!

myynti@syotteenautomyynti.fi

Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi.
Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

Volvo 610 Turbo hinausauto kahdelle au- Toyota Auris 1,6 bensa, manuaali, 272
tolle, vm. 1982, aj. 334 800 km, kats. 6/22, 000 km, vm. 2010, kats. 4/22, kahdet hy6500 € vät renkaat, ilmastointi, hyvä huoltokirja.
hyväkuntoinen, uudet ajosillat.
5900 €

Kelataksin tilausnumero on muuttunut
1.1.2022 alkaen. Uusi numero on:

JÄTTIAMPPELIT 29,VÄHÄN PIENEMMÄT
24,50 kpl
”PIENET” 18,50 kpl
35,-/2 kpl
45,-/3 kpl
RUUSUBEGONIAT
6,50 kpl

KOMEAT
PELARGONIAT
30,- / 5 kpl
TUUHEAT
LOBELIAT
10,- / 5 kpl
TERVETULOA!

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
Volvo V70 2,5T bensa, automaatti, AJ.
VAIN 224 700 km, vm. 2003, kats. 1/22, Lada Niva 1,6 bens. vm. 1988, kats. 4/22,
aj. 84.000 km kahdet renkaat, vinssi kaukokahdet renkaat, ilmastointi, huoltokirja.
4800 € säädöllä, HYVÄ METSÄSTYSAUTO. 3700 €
Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman käsirahaa ja kaskopakkoa. Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

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

kortit!

Meiltä lahja

TERVETULOA!
Olemme facebookissa!

www.pudasjarvenpuutarha.fi
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Pudasjärven lukioon
uusia opiskelijoita
Pudasjärven lukioon on
hyväksytty 37 opiskelijaa.
Arvio Mona, Ekdahl
Arttu, Ervasti Aaron,
Heikkilä Oskari, Hirvasniemi Kaarlo, Illikainen
Iina, Isojärvi Niila, Juurikka Lotta, Kontiola Aapo,
Korhonen Siiri, Kumpula
Saana, Kärki Neea, Lapinlampi Aaro, Liimatainen
Milla, Luokkanen Samuli,
Manninen Henna-Riikka,

Moilanen Iina, Myllyneva Julius, Mäkinen Iivari, Niemitalo Eerik, Niskasaari Emilia, Oinas Iida,
Puhakka Aaro, Ranua
Helmi, Suanto Joel, Särkelä Ville, Taipale Elina,
Taipale Ella, Tolonen Sini,
Tuomaala Aarne, Uusi-Illikainen Lyydia, Väisänen
Atte, Väyrynen Karoliina,
Vääräniemi Aaron. HT

Lämmintä ja
leppoisaa juhannusta
kaikille!
Toivottaa

PUDASjärveläinen

Kokeet alkoivat tuomarin puhuttelulla.

Pudasjärven Nosettajat ry järjesti
viikonloppuna kolmet nosework-kokeet
Pudasjärven
Nosettajat ry järjesti viikonloppuna 11.-12.6. kolmet nosework-kokeet Pudasjärvellä.
Lauantaina oli kaikkien etsintämuotojen koe (KEK)
Rimpelässä ja sunnuntaina kaksi ulkoetsintä koetta (YEK) Helmikodilla. Lauantain kokeessa oli
12 koirakkoa ja sunnuntaina kaikkineen 17 koirakkoa.
Tuomareina kokeissa toimi-

vat Hanna Kinnunen ja Tarja
Ainassaari.

Tuloksia:
KEK 1 1. Satu Savilaakso ja
Schapendoes Scabbers Afrodita 75 pistettä, 2. Tiina Kananen ja Monirotuinen Kerttu 50 p, 3. Sanna Oja
ja Cockerspanieli Allways
Phantom Plot 50 p, Lauantaina ei siis tullut yhtään
luokkanousu tulosta.

Aamupäivän parhaat Yokonyt, Viima ja Kaste.
Sanajumalanpalvelus kirkossa 25.6. kello 10. Toimittaa Oskari Holmström, kanttorina Elias Niemelä. Striimaus
YouTube-kanavan kautta. Kirkkokuljetus seurakuntakodilta kello 9.30, paluu jumalanpalveluksen jälkeen. Omavastuu 8 euroa edestakainen matka.
Messu kirkossa 26.6. kello 10. Toimittaa Veijo Lohiniva,
avustaa Oskari Holmström, kanttorina Elias Niemelä. Striimaus YouTube-kanavan kautta.
Kesäperhekerho ke 22.6. kello 10–12.30 Hilturannan leirikeskuksessa. Tervetuloa kaikenikäiset lapset yhdessä vanhempien, isovanhempien tai muun aikuisen kanssa. Tarjolla
välipalaa, pientä suolaista ja makeaa.
Varhaiskasvatuksen kerhotoiminta jää kesätauolle tämän viikon jälkeen. Kerhot alkavat jälleen viikolla 32.
Mukavaa kesää!
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin 9.15. Yhteydenotot 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 aikana 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.
www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

Tuomari Tarja Ainassaari esittelee etsintäalueita.

YEK 1 ulkoetsintä/aamupäivä 1. Marika Tiermas ja
Labradorinnoutaja Hulivilin Enough Energy 100 pistettä, 2. Mervi Pihlaja ja Kultainennoutaja Pendolinon
Al Fine 75 p, 3. Tarja Seppälä ja Australian Kelpie Yokonyt 75 p.
YEK 1 ulkoetsintä/iltapäivä 1. Laura Friman ja
Suomen Lapinkoira PikkuPakkasyön Macho Fantasti-

co 100 pistettä, 2. Paula Korpela ja Monirotuinen Kerttu
75 p, 3. Marika Tiermas ja
Labradorinnoutaja Hulivilin
Enough Energy 75 p. Sunnuntaina saatiin kaksi luokkanousutulosta.
Kiitos talkoilijoille, sponsoreille ja tukijoille: Pudasjärven kaupunki, Pudasjärven
eläinlääkäriasema,
Puikkari uimajaosto.
Mervi Pihlaja

Iltapäiväkokeen parhaat Kerttu, Juri ja Viima.

”Tulkaa, kaikki on valmista!”
Oletko joskus joutunut tilanteeseen, että olet laittanut kaiken valmiiksi, leiponut kahvileipää, siivonnut ja kutsunut
jonkun kylään, mutta kutsuun
ei ole vastattu? ”Nyt ei ehdi, on
kaikenlaista muuta”. Tai oletko itse vedonnut kiireeseen ja
johonkin ”tärkeään” menoon
ja kieltäytyessäsi kutsusta?
Tulevan sunnuntain evankeliumin tekstissä kuvataan
eräästä Jeesuksen pöytäpuheista. Hän kertoo miehestä, joka päättää järjestää suuret juhlat. Juhlista on lähetetty
kutsutuille jo etukäteen ennakkotieto. Varsinainen oikea
kutsu toimitettaisiin sitten kun
kaikki olisi valmista. Isot juhlat vaati kuitenkin paljon järjestelyä.
Kun juhlien aika sitten koittaa, lähettää mies työntekijänsä kertomaan, että valmista on.

Työntekijä lähti hakemaan vieraita. ”Tulkaa, kaikki on valmista!” -kutsu saikin vastaukseksi vain erilaisia syitä, joiden
vuoksi kutsutut kieltäytyivät
juhlista. Yksi kertoi hankkineensa juuri peltoa, ja se piti
tarkastaa. Toinen oli hankkinut härkiä, joita piti testata.
Kolmas kertoi juuri menneensä naimisiin eikä siksi voi osallistua juhliin.
Juhlien järjestäjän työntekijä oli ihmeissään. Hän meni
kertomaan työnantajalleen tilanteesta ja kyselemään kuinkas nyt toimittaisiin. Isäntä tietenkin harmistui asiasta.
”Mene kaduille ja toreille ja
tuo kaikki sieltä juhliin”. Työntekijä kertoi tehneensä niin,
mutta vieläkin mahtuisi lisää.
”Mene sivukylille, -kaduille ja
-kujille ja käske kaikki juhliin,
jotta talo ja juhlapöytä saatai-

Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Julkaisija: VKK-Media Oy

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

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

Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

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

siin täyteen.”
Äkkiseltään katsoen nuo
alun perin kutsuttujen syyt
kieltäytyä juhlista vaikuttaa
ihan päteviltä. Uusi pelto työllistää ja härät varmasti myös.
Ja eihän nyt vastavihittyä vaimoa voi yksin kotiin jättää.
Asiaa perusteellisemmin tarkastellessa syyt alkaa kuitenkin tuntua enemmän tekosyiltä, verukkeilta. Ajattelen, että
jos on rahaa ostaa peltoa, saati
viisi härkäparia niin silloin on
varmasti myös työntekijöitä
huolehtimassa pellosta tai härkäpareista. Vasta vihitty vaimo
olisi varmasti myös ollut tervetullut juhliin.
Saman tyylisiin tekosyihin
sorrun itsekin. Enkä usko olevani ainoa. ”Töissä on nyt kiirettä. Nyt ei kyllä ole aikaa mihinkään ylimääräiseen.” Siinä
muutama minun vähän liian-

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

kin herkästi käyttämä veruke.
Kuten tiedämme, Jeesus mielellään kertoi vertauksia ja opetti niiden avulla.
Tässäkään vertauksessa ei tietenkään ole kyse mistä tahansa juhlista vaan taivaan suurista juhlista. Kutsuja on Jumala.
Jeesuksen vertaus kertoo Jumalan suurimmasta lahjasta
meille ihmisille, juhliin kutsutuille. Paikasta taivaallisten pitojen suuressa juhlapöydässä.
Jumala sanoo, tulkaa, kaikki
on valmiina.
Jos jatkuvasti vain kieltäydymme kutsuista, käykö meille niin kuin kutsutuille Jeesuksen vertauksessa. Uutta kutsua
ei enää tule ja suuret juhlat jäävät väliin?
Tiina
Inkeroinen

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.
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PALVELEMME
JUHANNUKSENA
TO 23.6. 7-21
PE 24.6. 7-18
LA 25.6. 10-21
SU 26.6. 9-21

JUHANNUKSEEN

SUOMALAISIA
PERUNOITA JA
SIPULINIPPUJA
PÄIVÄN
HINTAAN!

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

Aino

Valio

ERÄ

KERMAJÄÄTELÖT

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

10.-

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

VOI
NORMAALISUOLAINEN

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

10

500 g (5,98/kg)

99

2

KG

Voimassa KE-PE 22.-24.6.

99
PKT

HERKKUTORILTA

HK

AMERIKAN PEKONI

5.-

KYPSÄ MAISSI

5.-

170 g (9,80/kg)

3

PKT

Atria

50 2

4

99

29

KPL

HALLA
PAISTETTAVAT
JUUSTOT

Coca-Cola

VIRVOITUSJUOMAT

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

-PACK

Voimassa KE-PE 22.-24.6.

TAKUUMUREAT
NAUDAN ULKOFILEE- tai
ENTRECÔTEPIHVIT

Juustoportti

Yksittäin 2,29 pkt (5,73-7,16/kg)

Plussa-etu

10.-

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

4

95
KG

SUOMI

Voimassa MA-PE 20.-24.6.

VIHREÄ RYPÄLE

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

-28-42 %

SUOMI

KG

K-Ruokamestarin

500 g (9,98/kg)

PKT

24

95

ERÄ

HERKKUTORILTA

JUUSTOLEIVÄT

320-400 g (4,38-5,47/kg)

9

3

PKT

Haapalan

HIILLOS
GRILLIMAKKARAT ja
MAKKARAPIHVI

99

9

Saimaa, Suomi, säävaraus

Yksittäin 1,85 pkt (4,63/kg)

Yksittäin 1,99 pkt (11,71/kg)

3

TUORE SUOMALAINEN
PERATTU MUIKKU

400 g (4,17/kg) Espanja

KPL

500 g (3,58/kg)
Egypti/Intia
Plussa-etu

-16 %

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

1

79
RS

TARJOUKSET VOIMASSA MA-SU 20.-26.6. ELLEI TOISIN MAINITA
Tarjoustuotteita rajoitettu määrä

PUDASJÄRVI

Tavallista parempi ruokakauppa

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

3

4 PUDASjärveläinen

Nro 25 • ke 22.6.2022

JUHANNUSHERKUT M-TAVARATALOSTA
Olvi
LIMSAT
0,95 l
sis. pantit

TO-PE 23.-24.6.

500

lo
ras
4p

Tuore
Niemitalon
LEIPÄJUUSTO

Atria
GRILLIKASVIKSET
tai

GRILLIPERUNAT
500 g

Palvelemme:
to 8-19
pe 8-14
la-su suljettu

Atria
KANAN
VARRAS

kpl

HINTAAN!

Tuore Porsaan
GRILLIKYLKI
talon mausteella

250
4

795

pl
kras

Atria Possun
VARRAS

399

TO-PE 23.-24.6.
HK Kabanossi
GRILLIMAKKARA
360-400 g

Pulla Pirtti
OHRARIESKA
3 kpl/450 g

325-325 g

Valio VIOLA
TUOREJUUSTOT

Tuoppi
KOTIKALJA

0,75 l
sis. pantin

8-19
9-16

Atria
JAUHELIHAPIHVIT

2 pkt

380 g

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

pss

2 kg/talous

Väiski
VAAHTOKARKKI

pkt

KE 29.6.

Pingviini
JÄÄTELÖPUIKOT

kg

ltk

15 kpl/855 ml

Pulla Pirtin
HILLOMUNKKI

ltk

8 kpl/560 g

Atria
METSÄSTÄJÄN
MAKKARA
palana

100
695
100
499
299
pkt

pss

60 g

2 pkt

295

199

299

pkt

kg

MA-TI 27.-28.6.

plo

450 g

pesty

500
199
299
500

Taffel SIPSIT tai
SNAKSIT
MAGAPUSSEISSA

Esikeitetty
MAISSI

Suomalainen
VARHAISPERUNA

Atria Possun ohut
KASSLERPIHVI
pkt

200 g

pkt

595

995
BBQ
430 g

399

340 g
pkt

pkt

kg

HK Amerikan
PEKONI

Sweet BBQ
500 g

1000 g

399 219
ras

Irto tuore
RUODOTON
NORJAN
LOHI- PÄIVÄN
FILEE

RIISIFRUTTI
mansikka
175 g

350 g
pkt

695

500 g

Atria
GRILLISALAATIT

695
kg

Old El Paso
TORTILLA
8 kpl/326 g

100
1195
100
300
100
pkt

Hyvä
NAUTA
JAUHELIHA
rasvaa max 10%

kg

Valio Hyvä
suomalainen
RUOKAKERMA

rk
2 ppss

Atra Kunnon arki
MAKSA- tai LIHAPERUNASOSELAATIKKO 400 g
Arla VIILI,
KEVYT VIILI tai
1% VIILI

kt
2 pltk

2 dl

200 g

Eldorado
KANANMUNAT
10 kpl
2 pkt/talous
TAISET
AJANKOH
ET JA
S
K
U
O
J
TAR
UUTA
M
N
PALJO ratalo.com
a
v
www.mta

rk
2 pltk

159
pkt

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta)
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VAPAA-AIKAAN
HULAHULAVANNE

Kuplis

690

1490

RUOHONLEIKKURI

eri kokoja

JOUSIPYSSY
+ IMUKUPPINUOLET

15

Plasto

VAUVAKEINU

2490

95

Bestway

HAI RIDER

1095

MAKUUALUSTA

itsestään täyttyvä, 51x185cm

25

95

Taitovoimistelu

MAKUUALUSTA

395

1190

NAUHA

50*180cm

Rainbow

LEIJA

5

225x71 cm

UIMAPATJA
Flamingo

18

50

Plasto

KEINU

16

90

Vaahtomuovi

VESITYKKI

3

95

7

UIMAPATJA

95

MAKUUPUSSI
VESIPOMMIT
100 kpl/pss

2

95

Iso

Sisilian saari

VESIRUISKU

3250

1095

POMPPUPALLO
halk. 50 cm

Jumbo

TENNIS SETTI

11

VESIPOMMIT
250 kpl
täyttöpullolla

8

90

95

1190
Bestway

VESIMYLLYSETTI

Iso

VESITYKKI

1795

595

95

Lasten

KALASTUSPELI

50

29

REUNAALLAS
183x38 cm

TUNIKA
95% viskoosi
5% elastaani
Koot: S-XXL

KUPOLITELTTA

15

90

Dunlop

KUPOLITELTTA

1795

6990
Atom

Gill naisten

Koot: S-XXL

Koot: S-XXL

TRIKOOCAPRI

4600

1290

Anamor
naisten

True North
miesten

Brandless
miesten

Koot: S/L- L/XL

REISITASKUHOUSUT
Koot: S-XXL

3590

3990

Paw Patrol
lasten

Brandless
poikien

LIPPIS

1195

8

12

95

T-PAITA

Koot: 134-164 cm

90

PoleCat miesten

Suave naisten

Natura Silky naisten

6490

7800

4590

8-19
9-16

VAPAA-AJAN
KENKÄ Koot: 35-41

8

Mustang

90

Mustang

alkaen

135x383x250mm

SAVUSTUSPURU
3l

179

SAVUSTUSLAATIKKO

50

21

Apaja

Mustang

2 kpl

40x60 cm

ONKI

Mustang

PIZZAUUNI

95

toimii kaasulla

24900
Mustang

GRILLIRITILÄ

19

20

SÄHKÖSAVUSTIN
1100 w

95

7900

KALAHALSTERI

VIEHE

Rebel top

SÄHKÖGRILLI
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HK Haba

MUURIKKA
SUOJAPUSSISSA

VAAPUT
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11900

48 cm

Mustang
pitkävartinen
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HALSTERI

180 cm

4295
4495
240 cm

PERÄMELAT
150 cm

VAPAA-AJAN
KENKÄ Koot: 36-41

699,(795€)

* työntövuoma 40 LBS
* kahva 6”
* komposiittivarsi 30”
* potkuri ABS muovia
* akun varauksen näyttävä lednäyttö
* nopeudet: 5 eteen ja 3 taakse
* ajokulma säädettävissä
* tarkoitettu soutuvene käyttöön

189

00

Lake Pro

SÄHKÖPERÄMOTTORI

* työntövuoma 50 LBS
* kahva 6”
* komposiittivarsi 30”
* potkuri ABS muovia
* akun varauksen näyttävä lednäyttö
* nopeudet: 5 eteen ja 3 taakse
* ajokulma säädettävissä
* tarkoitettu soutuvene käyttöön

21900

KIUASKIVET

Väri: musta. Materiaali: teräs. Tehokas ja suuren
savustuspinta-alan omaava kaasusavustin. 4,4 kW
ruostumattomasta teräksestä vaustettu poltin takaa tasaisen lämmön ja savuntuoton savustimeen.
4 kpl kromattuja savustusritilöitä á 34 x 35 cm.
Lisäksi savustimen katossa ripustuskoukut, joiden
avulla saadaan kokonaiset kalat roikkumaan savustimen
sisällä. Lämpömittarin avulla voidaan
tarkistaa lämpötila
savustimen sisällä.
Takuu 2 vuotta.

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

699
Cat 5 parin

Seakign 5HP

PERÄMOOTTORI

2490 899,-

Lake Pro

Mustang KAASUSAVUSTIN KYMI

Narvi

PERÄMOOTTORI

1390
14

90

Seakign 2,6HP

AIROT

SÄHKÖPERÄMOTTORI

useita eri värejä
Koot: S-XXL

KENKÄOSASTOLTA
VAPAA-AJAN
KENKÄ Koot: 40-46

Kotimaiset

Alkaen

Koot: 130-160 cm

90

399

100 kpl

MIKADO

FLANELLIPAITA

Asti poikien

VERKKAHOUSUT

KERTAKÄYTTÖSAVUSTIN

SYTYTYSPUSSIT

Paljon erilaisia

1

249

RAUTAOSASOTOLTA

4290

KESÄHAME

KROKETTIPELI

B52 lures

* 210x220x130cm
* kolmen hengen
* 120g/m2
* 3,2kg

mini, 8 kpl

2595

Jalkapallo

19

GRILLIALUNEN

KATISKA

95

17

1250

jättikoko 1,2x80cm

Anne Smith
naisten

TUNIKA

Koottava

23

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

2 kpl

KROKETTIPELI

160x65x45cm
-5 - +15 c

90

PYYDYSMERKKI

1590

16

SILIKONIMATTO

Mökki

1495

VIRVELIPAKETTEJA

TEKSTIILIOSASTOLTA
Anne Smith
naisten

PALIKKAPELI

neljälle

MAKUUPUSSI
Bestway

Atom

PUKUSUKAT

1000

pkt

(995€)

Varta

Väinö VENE 470

esim. D24 60 ah

Tekniset tiedot: kotimainen laatutuote, pituus 4,67 m, leveys 1,41 m,
syvyys 0,15 m, paino 85 kg,
hekilöluku 3, henkilöpaino 225 kg,
max koneteho 2 kw

25990

AKUT

Mustang KAASUSAVUSTIN TENO

8900
Kings

AUTONPESUHARJA
teleskooppi varrella

1490,- 1595
Seakin

ISO KANOOTTI

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

790,-

Maston

BRAKE CLEANER
600 ml

399
Valikoimissamme nyt
Discmania Disc Golf
KIEKOT,
KORIT,
LAUKUT,
KIEKKOSETIT
Esim. Kiekko Driver,
Active premium Majesty

TAISET
AJANKOH
ET JA
S
K
U
O
TARJ
UUTA
M
N
PALJO ratalo.com
va
www.mta

Väri: musta. Materiaali: teräs. 80 x 50 x 145 cm.
Savustimessa kaksi valurautapoltinta á 2,93 kW =
5,86 kW jotka takaavat tasaisen lämmön ja savuntuoton savustimeen. 6 kpl kromattuja savustusritilöitä á 56 x 36 cm. Lisäksi savustimen katossa ripustuskoukut, joiden avulla saadaan kokonaiset kalat
roikkumaan savustimen sisällä. Ritilöiden alapuolelle asennetaan emaloitu neste-/rasvaastia. Savustuspurut laitetaan emaloituun puruastiaan. Puruastia ja poltin on omassa tilassaan, jota voidaan avata
savustuksen aikana, ilman että lämpötila laskee
varsinaisessa savustustilassa . Lämpömittarin avulla
voidaan tarkistaa
lämpötila savustimen sisällä. Takuu
2 vuotta.

35900
1690
0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta)
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Siuruan Rompepäivää vietettiin
aurinkoisessa tunnelmassa
Lauantaina 11.6. oli Suomen
suurin yksipäiväinen Avoimet Kylät -yleisötapahtumapäivä. Siuruan Kylä ry.
osallistui siihen järjestämällä kaiken kansan tapahtuman Rompepäivä -teemalla. Päivä oli aurinkoinen
niin ilman kuin tunnelmankin suhteen ja lähemmäs
sata kävijää vieraili Siurualla. Päivän aikana lapset pääsivät kepparikisailemaan ja
taiteilemaan erilaisia kierrätystaideteoksia Tykkyläisten
opastuksella. Tehtiin perhosia liimaamalla nappeja valmiiksi muotoiltuihin pohjiin
ja pökkelöpeikkoja vietäväksi Syötteen Peikkopolulle.
Muitakin lasten touhuja ja
leikkejä oli ilo seurata.
Sepon opastuksella aikuiset pääsivät heittämään kettinkiä koloon, jonka voittajaksi lopulta suoriutui
Hannele Kärkkäinen. Raimon valvoessa Nännärimestari 2022 -kisan kulkua,
voittajaksi selviytyi Ahti
Haapalainen. Siuruan oma
peikko alkoi hienosti hahmottua ja sen työstämistä
jatketaan seuraavissa tapahtumissa. Luotamme siihen,
että se on valmis määräaikaan 3.9. mennessä. Kaikkien kisoissa voittaneiden palkintojen jaon jälkeen päästiin
jännittäviin arpajaisiin. Onnea kaikille kisailuissa ja arpajaisissa voittaneille.
Peräkärrykirppis veti kiitettävästi myyjiä. Tavarat
vaihtoivat omistajia tiuhaan
tahtiin. Yksi kirppismaljakko lähti Norjaan saakka tuliaiseksi. Muutenkin myyjät ja
ostajat pääsivät tutustumaan
toisiinsa ja vaihtamaan kuulumisia. Keskustelujen kuluessa taisi löytyä yhteisiä tut-

Lapset askartelivat Tykkyläisten opastuksella hienoja
pihakoristeita kierrätysmateriaaleista.

tuja, sekä keskusteluissa oli
kylähistorian havinaa.
Kesäduunilaiset
nuoret pääsivät tosi toimiin ensimmäisenä työpäivänään.
Nuorten tehtävänä oli paistaa lettuja ja järjestää kepparikisat. Tomerasti he
tarttuivat tehtäviinsä. Kahvilakioskin lettukahvit ja
kuumat makkarat kävivät
hyvin kaupan, jossa oli mukana myös kyläyhdistyksen
aktiivisia ja arpojen myyjäkin hoiti hommansa kiitettävästi.

Voimaa
Vanhuuteen
Tapahtumapäivässä esiteltiin myös Pudasjärven Voimaa Vanhuuteen -mentorointiohjelmaa,
tehtiin
puristusvoima- ja tasapainotestejä, sekä kysyttiin ikäihmisten liikuntatoimintaan
liittyviä toivomuksia. Kiitos kaikille osoittamastanne
kiinnostuksesta ja vastauksistanne. Testituloksien perusteella annettiin asiaankuuluvia ohjeita, miten
esimerkiksi puristusvoimaa
pystyy kehittämään. Pää-

Kupson kutsu polku
on avattu
Kupson kutsu luontopolku Jaurakkajärvellä on
avattu. Koko lenkin pääsee kulkemaan lenkkareilla. Polulle on lisätty pitkospuita, parkkipaikalla
Puolanka-Pudasjärvi kantatien varrelta on polulle

osoittava opaste. Vielä lisätään alkupätkälle mursketta ja näköalapaikalle
tehdään puuliiteri.
Paula Paukkeri
Korpisen kyläseura ry

Aurinkoinen Siuruan Rompepäivä keräsi kävijöitä naapuripitäjistä saakka.

semme kehittämään ulkoiluystävätoimintaa Siurualle,
johon saimme jo vapaaehtoisia mukaan. Vastauksien
pohjalta muita liikuntaan
liittyviä
kehittämistoiveita pohdimme yhdessä mentorointiohjelmaan kuuluvan
työryhmän kanssa.

Tietopisteellä
tavataan
Heinäkuussa tapaamme torin Tietopisteellä kahvilan
avajaisten merkeissä. Siuruan Kylä ry. vastaa Torikahvilan toiminnasta oheisohjelmineen 4.–7.7. välisenä
aikana. Suunnitelmassa on,
että Annika ohjaa jumppaa
musiikin tahdissa tiistaina
kello 10, joten tässä toteutuu jo ensimmäinen Voimaa
Vanhuuteen -ohjelmaan liittyvä kehittämistoive. Keskiviikkona on mahdollisuus
rakentaa valmiista aihioista ja tarvikkeista Ötökkähotelleja kymmenellä eurolla.

Valmiita hotelleja voi ostaa
myös Pudasjärvi Markkinoilta. Kurenalan kyläyhdistys ry:n järjestämä peräkärrykirppis on torstaina kello
9–14, ilmoittautumiset 5.7.
mennessä Kerttu Simulle 040
730 9481. Lisäksi torstaina
Iin Pelimannit esiintyvät torin lavalla klo 11–12 yhteislaulun merkeissä ja tietenkin
nautimme lettukahvista ja
kuumista makkaroista päivän aikana.
Muita Siuruan Kylä ry:n
järjestämiä tapahtumia heinäkuussa ovat muun muassa Nuotioilta 13.7. Siuruan Osakaskunnan laavulla ja
Kulttuuritapahtuma Konttilassa 20.7. Tietysti myös elokuussa perinteinen Korkokenkäkukkamekkosuohiihto
järjestetään Kapustasuolla
6.8. Laitappa päivämäärät
kalenteriin ylös. Tervetuloa
osallistumaan!
Siuruan Kylä ry

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

Voittoja ja tappioita
lentopallossa Kauhavalla
Liikennöitsijä Mauno Sarajärvi suuntasi keskiviikkona 8.6.
auton kohti Kauhavaa, jossa lentopallon suurtapahtuma Power cup oli alkamassa.
Matka meni reippaasti ja perillä vaikeuksien kautta odotti majoitus.
Torstaina tuli vettä kaatamalla, mutta onneksi tytöillä oli vain yksi peli, joka voitettiin.
Perjantaina oli kolme peliä
ja yksi voitto, vaikka tuuli oli
kovaa, joka jatkui.
Lauantaina jälleen voitto peli. Tuuli jatkui myös
sunnuntaina, jolloin oli kaksi 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

peilaa sitä, miten vähän pystyimme harjoittelemaan loppukeväästä loukkaantumisten 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 Koppelo, Nanna Penttilä, Ronja
Kokko, Siiri Korhonen, Pihla Perttu ja Aada Niskasaari.
Huoltajina Hanna Penttilä ja
Janne Koppelo, valmentajana
Kauko Tervonen ja kuljettajana Mauno Sarajärvi. Tämä

oli minulle 18 kerta poweria
ja oliko viimeinen? Tulevaisuutta ei vielä tiedä, mutta
aika näyttää. Toivon kaikkea
hyvää tytöille ja Pudasjärven
lentopalloharrastukselle tulevaisuuteen.
Kauko Tervonen
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Jenna-Riikka Kouva valittiin
kaupungin resurssipäälliköksi
Kaupunginhallitus kokousti tiistaina 14.6. Kaupunki on
ostanut hankintapäällikön
työpanosta
Oulunkaaren
kuntayhtymältä. Hankintapäällikkö eläköityy kesän
2022 aikana ja Oulunkaaren
kuntayhtymän palvelut ovat
siirtymässä hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Tulevalle resurssipäällikölle on
siirtymässä
hallintojohtajalta tehtäviä. Hallintojohtajan tehtävät on tarkoitus
painottua entistä enemmän
kunnan hallinnon, tiedolla johtamisen ja strategisen
johtamisen koordinointiin
ja kehittämiseen. Hankintaasiantuntijan tehtäviin kuuluu mm. valmistella hankintoja, hankintapäätöksiä
ja toteuttaa kilpailutuksia.
Kaupunginhallitus
päätti haastatteluryhmän esityksen mukaisesti valita resurssipäällikön
virkaan
tradenomi Amk Jenna-Riikka Kouvan ja varalle tradenomi YMK Kaija Kuirin.

tus jakautuu investointiohjelman mukaisesti kahdelle
vuodelle 2022-2023. Hulevesien hallintasuunnitelma
on tehty samaan aikaan Ollukantien toteutussuunnittelun kanssa, jossa laadittiin
yksityiskohtaisempi hulevesijärjestelmien mitoitus. Hulevesijärjestelyt pyydettiin
optiona, jotta tilaaja voi tarvittaessa sopeuttaa hankinnan laajuutta budjettiraamiin soveltuvaksi. Hanke
toteutetaan tilaajan teettämien suunnitelmien mukaan
yksikköhintaisena
kokonaisurakkana, jossa urakoitsija on suorassa sopimussuhteessa tilaajaan. Hallitus
päätti valita Syötteen Ollukantien ja alueen hulevesijärjestelyiden
toteuttajaksi Maanrakennus J Päkkilä
Oy:n hintaan 580 902 euroa.

Elinvoimaiset
kylät teemaksi
markkinoilla
Kaupunki on aina osallistunut omalla ständillä Pudasjärven markkinoille, jotka järjestetään tänä vuonna
8.-9.7. Tälle vuodelle on
kaupungin markkinointi ja
viestintä sekä Pudasjärven
Kehitys Oy ovat keskustelleet teemaksi Elinvoimaiset
kylät. Näkökulmana on keskusteltu
kuntastrategiasta
toimenpidelinjauksena
markkinoida kylien monimuotoisuutta ja houkuttelevuutta elinympäristönä sekä
paikkariippumattoman työn
tekemisen paikkana. Yhteisövaliokunta suosittaa myös
markkinoilla esittelemään
kylien
monimuotoisuutta
ja houkuttelevuutta ” Elin-

Maanrakennus
J Päkkilä
tierakentajaksi
Syötteelle
Syötteen Ollukantie on noin
300 metrin mittainen kaavatie Iso-Syötteen ydinalueella. Tie liittyy alueella olevan
liikenneympyrän viimeiseen
rakentamattomaan
liittymään. Ollukantien varrelle
rakennetaan myös kevyenliikenteen väylää, hulevesijärjestelyitä sekä tonttiliittymiä. Urakan yhteydessä
joudutaan
toteuttamaan
myös paikallisia sähköverkon sekä valokuituverkon
muutostöitä. Urakan toteu-

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

Susanne Nyman
Hirsikampuksen
rehtoriksi
Hirsikampuksen
rehtorin
virkaan valittiin vt. rehtorina toiminut FM Susanne
Nyman sekä varalle Virve
Heikkilä.

Ict-palvelut
LapIT Oy:ltä
Oulunkaaren jäsenkunnat
ovat kilpailuttaneet sidosyksikköhankinta (in-house)
menettelyn mukaisesti ictpalvelut toukokuussa 2022.
Hankintaneuvotteluiden tavoitteena oli varmistaa, että
hankintayksiköllä on ymmärrys parhaista markkinoilla olevista in-house
toimijoista ja heidän edustamistaan
palveluistaan.
Siirtyvän henkilöstön työnantaja on Oulunkaaren kuntayhtymä. Kuntayhtymä on
käynyt asiasta useita yhteistoimintaneuvotteluja Oulunkaaren henkilöstöedustajien
kanssa. Kaupunginhallitus
päätti esittää edelleen kaupunginvaltuuston
hyväksyttäväksi, että ICT tukipalvelut hankitaan 1.1.2023
alkaen LapIT Oy:ltä.

Talous- ja
henkilöstöpalvelut
Monetralta

AVOINNA
JUHANNUKSENA:
henkilöstöhallinnan tukipalvelut on päätetty siirtää
ensi vuoden alusta lähtien in house toimijoille. Monetra Oulu Oy:n tarjous todettiin laatuvertailussa ja
48 kuukauden elinkaarihinnaltaan kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi. Hallitus esitti asian valtuuston
päätettäväksi.
Vuoden 2023 talousarvion sekä taloussuunnitelmavuosien 2024-2025 raamin valmistelu käynnistyi
2.6. valtuustoseminaarissa. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talousarvion
2023 ja taloussuunnitelman
2024-2025 raamin ja raamin
jakamisen toiminta-alueille.
Hilkka Parkkisenniemi
oli pyytänyt eroa varavaltuutetun ja viranomaislautakunnan tehtävästä. Päätettiin esittää, että valtuusto
myöntää Parkkisenniemelle eron luottamustoimista
ja valitsee viranomaislautakunnan jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.
Pudasjärven
Vuokratalot Oy:n voimassa oleva
yhtiöjärjestys on vuodelta
1992, joten Vuokratalojen
hallitus esitti kaupunginhallitukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista, joka esitys hyväksyttiin.
Työ- ja elinkeinoministeriölle annettiin lausunto
julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen
järjestämistä
koskevaksi
lainsäädännöksi.
PUDASjärveläinen lehti

Oulunkaaren kuntayhtymän kuntapalvelutoimiston tuottamien talous- ja

TANSSEJA Pudasjärvellä
Pohjoisen poika Pauli Haapalainen
Oululainen Pauli Haapalainen & Rytmiset tanssittavat
juhannuskansaa lauantaina
25.6. Siuruan Työväentalolla, eli kansanomaisesti Moskovassa.
Paulia on piikitetty gramofonin neulalla jo lapsena.
Monipuolinen artisti on kotonaan niin kuorossa, karaokessa kuin keikkalavoilla, joka
nykyisin on se pääartikkeli.

Tanssilava- ja ravintolakeikkoja Pauli on tehnyt eri
orkestereiden kanssa. Hän
on myös osallistunut useisiin
laulukilpailuihin, joista on
muistoina pokaaleja ja kunniakirjoja.
Tämän vuoden ensimmäisenä päivänä julkaistiin Paulin neljäs pitkäsoitto, miltä
on raapaistu jo viime vuoden
puolella neljä singleä soi-

maan eri radiokanavilla niin
Suomessa kuin Ruotsissa.
Suomalaisten musiikkijuontajien julkaisemalla ”Tätä
Suomi tanssii” -listalla Pauli
Haapalaisen sinkut on myös
noteerattu.
Siuruan Työväntalo-Kylätalon toimijat ovat valmiina
ottamaan tanssikansaa kesän
keikoille. TS

Pauli Haapalainen tanssittaa juhannuksen juhlijoita
Siuruan Työväentalolla.

Raimo Laamanen Pintamolla
Pintamon juhannustansseissa 25.6. tahdin takaa puolankalainen laulaja Raimo Laamanen. Raimo on tanssittanut
kansaa vuodesta 1992 lähtien ja hän on julkaissut muun
muassa kuusi pitkäsoittolevyä

ja kolmattakymmentä singleä.
Raimo Laamanen kiertää ympäri Suomea Pohjoisen Tähti -orkesterinsa kanssa. Esiintymisiä Raimolla on
myös yksin, duona tai triona. Ohjelmisto on tanssitta-

vaa musiikkia laidasta laitaan,
kuten kesälavoilla kuuluu ollakin.
Pintamon kyläseura ry.
toivottaa tanssikärpäsen puremat mukavalle kesälavalle
viihtymään. TS.
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Vahvaa tulkintaa Pintamon
juhannustansseissa esittää
Raimo Laamanen.

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

M-Market
Puhoskylä

Tervetuloa!

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

Antti Tihinen
Vasemmistoliiton
johtopaikoille
Viikonloppuna 11.-12.6.
Porissa pidetyssä Vasemmistoliiton puoluekokouksessa valittiin puolueen
johtoon henkilöitä Pohjois-Pohjanmaalta.
Jouni Jussinniemi Pyhäjärveltä valittiin vasemmistoliiton 2. varapuheenjohtajaksi. Hilkka Haaga
Oulusta valittiin puoluehallituksen jäseneksi. Puo-

luevaltuuston
jäseniksi
valittiin Suvi Röntynen,
Olli Kohonen, Juha-Matti
Mustonen ja Johanna Latvamäki. Varajäseniksi valittiin Aleksi Nikula, Saija
Luonuansuu, Pasi Niiranen ja Eero Kinare. Lisäksi
Antti Tihinen Pudasjärveltä valittiin puoluevaltuuston viidenneksi yleisvarajäseneksi.

Aittakumpu esittää
polttoaineiden veron
alentamista
Kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Pekka Aittakumpu esittää, että hallitus
tekee lisää toimia polttoaineiden hinnan alentamiseksi.
- Polttoaineiden verotusta pitää laskea alentamalla
joko
niiden
arvonlisäveroa tai valmisteveroa. Suomessa bensiinin ja dieselin hinnat ovat
Euroopan kalleimpia. Pitkien välimatkojen maassa
näin ei pidä olla.
Aittakumpu pitää vakavana kysymyksenä sitä,
että polttoaineiden hinnan nousu kiihdyttää inflaatiota ja kohottaa myös
muiden tuotteiden sekä
palveluiden hintoja. Kansalaisten taloudelliset vaikeudet lisääntyvät.
- Arvonlisäverotuotot
polttoaineiden myynnistä
valtiolle ovat lisääntyneet
huomattavasti
polttoaineiden hinnan nousun takia. Polttoaineiden hinnan
noustessa myös prosenttiverona kerättävän arvonlisäveron määrä nousee ja
valtion verotulot kasvavat.
Polttoaineiden arvonlisävero on 24 prosenttia
tuotteen arvonlisäverottomasta hinnasta. Se maksetaan polttoaineen koko
hinnasta eli myös hintaan

sisältyvästä valmisteverosta.
- Ainakin viisi EU-maata, Puola, Viro, Portugali, Luxemburg ja Romania,
ovat hakeneet Euroopan
komissiolta lupaa liikennepolttoaineiden arvonlisäveron
alentamiseen.
Osa maista on käyttänyt
polttonesteiden
hinnan
nousun takia kasvaneita
arvonlisäverotuloja polttoaineen
valmisteveron
alentamiseen.
Suomessa polttoaineiden valmisteveroon tai arvonlisäveroon ei ole tehty
alennuksia polttoaineiden
hinnan nousun takia.
Aittakumpu jätti 16.6.
kirjallisen kysymyksen siitä, aikooko hallitus alentaa
polttoaineiden arvonlisäveroa tai kohdentaa arvonlisäverosta kertyviä tuloja
polttoaineiden valmisteveron alentamiseen ja miten
hallitus perustelee, jos se ei
aio toimia näin.
PUDASjärveläinen
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Merilohia ja -taimenia siirretään Iijoen vapaille
osuuksille – myös smolttien siirtoa kokeillaan
Iijokeen ja Livojokeen siirretään merilohia ja -taimenia
kesän 2022 aikana. Ylisiirroilla tuetaan jokeen leimautuneiden lohikalakantojen
syntymistä. Kuluvana kesänä kokeillaan myös smolttien eli alasvaeltavien lohien
ja taimenien poikasten siirtoa.
Sekä nousukalojen että
smolttien siirtojen käytännön toteutuksesta vastaa Osuuskunta Team Kala.
Ylisiirtolupa on Iijoen kalatalousalueella.
Ylisiirrot
mahdollistaa Iijoen vaelluskalahanke 2020–2022.
Kaupalliset
kalastajat
pyytävät ylisiirrettävät nousukalat jokisuulta. Kalat kuljetetaan vesisäiliöissä autokuljetuksella voimalaitosten
yläpuolisille
vesialueille.
Nousukaloja on tarkoitus
siirtää noin 200 yksilöä. Siirrot pyritään tekemään kesäkuun aikana, mutta tarpeen
mukaan siirtoja jatketaan
loppukesällä.
-Käsittelemme
kaloja
mahdollisimman
hellävaraisesti ja niiden stressaantumista välttäen. Nousukalojen siirrot keskeytämme
veden lämpötilan noustessa

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

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

16 asteeseen, kertoo Henri
Kylli Osuuskunta Team Kalasta.
Nousukalojen siirroilla
mahdollistetaan merilohien
ja -taimenien lisääntyminen
Iijoen vapailla koski- ja virtaalueilla. Smolttien siirroilla
puolestaan mahdollistetaan
viiden padon turvallinen

rakentaminen
Haapakoskelle, pienpoikasten istuttaminen sekä lohikalojen ylisiirrot ja seuranta. Hanketta
toteuttavat
PVO-Vesivoima Oy, Lapin ELY-keskus,
maa- ja metsätalousministeriö, Ii, Oulu, Pudasjärvi,
Taivalkoski, Kuusamo, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Iijo-

Lapsuuden koti paloi,
muistot jäivät
Sain puhelun 10. kesäkuuta, että lapsuuden ja nuoruuden kotipaikan talo on
tulessa. Läksin kohtalaisen nopeasti katsomaan.
Palopaikalla oli pelastuslaitoksen sammutustyöt
täydessä käynnissä. Kaivinkone purki seiniä. Vettä laittoivat voimakkaasti
hiiltyneisiin ja palaneisiin
hirsiin. Palaneessa talossa
vietettiin lapsuus ja nuoruus siskojen ja veljien
kanssa, jotka eivät vielä olleet muuttaneet omikseen.
Vanhin veli kaatui sodassa.
Isäni veisti ja salvoi
vuonna 1947 uuden asumuksen vanhasta hirsirakennuksesta puretuista
hirsistä, jotka olivat Puhoskylän Mannisen vanhasta asuinrakennuksesta.
Rakennukseen tuli pirtti, keittiö ja kamari. Pirtti
toimi koko porukan yhteisenä asuntona yhden talven. Sen jälkeen valmistui
keittiö ja kamari. Kamari oli isän ja äidin nukkumapaikka muulloin, paitsi
kun tuli joku fiksu vieras,
jolle laitettiin kamariin
peti. Mitoiltaan neljä kertaa neljä mökki, jossa allekirjoittanutkin oli parkaissut ensimmäisen kerran,

tuntui ruhtinaalliselta. Sisälle sopi monesti yömatkalaisiakin. Aina saivat
kylen sijan lattialta, johon
äiti laittoi vähän petin tapaista. Mutta nyt ei ole petipaikkaa kellekään. Tuli
nuoli muutamissa tunteissa kaiken. Jätteiden sekaan
haihtui paljon allekirjoittaneenkin tunteita niin hyvässä kuin suruisissakin.
Siinä rakennuksessa kasvoi nuorimman veljeni lapsetkin aikuisiksi, joilla varmaan on omat muistonsa.
Kotiin oli lapsena ja nuorenakin turvallisen tuntuinen saapua, niin koulusta,
kuin aikuisempana työmailta. Aina oli se äidin
laittama lämmin keittokuppi siinä hellan laidalla.
On todettava laulun sanoin, että koti tölli, se sittenkin rakkahin on. Ahdashan se oli, mutta ei
rakkaudeton. Ne muistot
eivät kuitenkaan palaneet.
Hyvää kesää toivotan,
vaikka mieli on
alavireinen.
Erkki
Honkanen

ohitus ja pääsy merivaellukselle. Haapakoskella smoltit
ohjataan ohjausaidan avulla alasvaellusväylään ja itse
väylässä kalojen kiinniottohäkkeihin.
Iijoen vaelluskalahankkeen 2020–2022 toimenpiteitä ovat muun muassa
smolttien alasvaellusväylän

en kalatalousalue, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskus sekä Luonnonvarakeskus. Hanketta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan
liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2,2 miljoonaa euroa.
Hanke on saanut rahoitusta maa- ja metsätalous-

ministeriön NOUSU-ohjelmasta, jossa parannetaan
vaelluskalojen elinolosuhteita ja pyritään palauttamaan
vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä
Suomen virtavesissä.
Tiedotus PohjoisPohjanmaan liitto

OSAOn henkilökunta toivottaa
opiskelijat tervetulleiksi elokuussa
Varsitien tiloihin

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

OSAO Pudasjärven henkilökunta toivottaa elokuussa
uudet ja jatkavat opiskelijat
tervetulleiksi uusiin tiloihin Varsitielle. Yksikkö on
muuttamassa Pudasjärven
kaupungintalon
kiinteistöön. Puuteollisuuden ala ja
asuntola toimivat edelleen
Jyrkkäkoskentiellä, mutta

muut alat Varsitiellä.
Pudasjärven
yksikön
opetushenkilökuntaan kuuluu kymmenen opettajaa,
kolme ohjaajaa ja opinto-ohjaaja. Lisäksi opiskelijoiden
tukena on asuntolanohjaaja/
vahtimestari, it-tuki, kaksi
tukipalvelujen ja kaksi johdon työntekijää. Opiskelija-

huollon palveluita tarjoavat
kuraattori, terveydenhoitaja sekä tarvittaessa psykologi. Henkilökunta on yksikön
viiden eri alan opiskelijoita varten. Alat ovat liiketoiminta-, puuteollisuus-, sosiaali- ja terveys, sähkö- ja
automaatio- sekä kasvatusja ohjausalaa. Lisäksi tänä

vuonna uutena on järjestetty hirsi- ja korjausrakentamisen sekä yritystoiminnan opintoja rakennusalalta.
Valman korvaa elokuussa
alkava TUVA-koulutus.
Kaisu Möttönen
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Kyläkierroksella Kurenalla
– Taajaman touhuista mallia muillekin kylille
Kaupungin eri toimijoiden
kyläkierroksen
viimeinen
kyläilta pidettiin torstaina
16.6. Kurenalla kaupungintalossa. Matkailun yrityskehittäjä Jukka Koutaniemi
avasi illan kertomalla Pudasjärven olevan kyliensä
näköinen kaupunki, jonka
vahvuuksina ovat elämyksellinen luontomatkailu sekä
elinvoimaiset kylät. Näiden
teemojen puitteissa on kierretty lähes jokaisella kylällä
ja nyt kierros päättyy taajamaan. Kyläyhdistyksistä on
saatu hyviä vinkkejä ja malleja, mutta myös toisinpäin
mallia voi ottaa, kun Kurenaluksen kyläyhdistys on
aktiivisella
toiminnallaan
saanut toteuttaa mm. torilla
ja uimarannalla monipuolista kesätoimintaa.
Palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin kertoi kyläsuunnitelmien teosta, jonka
myötä tullaan keräämään jo-

kaiselta kylältä useamman
vuoden tavoitteella olevia
suunnitelmia. Myös turvallisuuteen kannattaa kiinnittää
huomiota ja siitä tullaankin
pyytämään jokaiselle kylälle
omia suunnitelmia.
Sinikka muistutti myös
Peikkohaasteesta. Kurenaluksen porukka suositteli Karhupajan toimijoille
omanlaisen peikon tekemistä. Nuoret voisivat kesän
aikana tehdä luonnonmateriaaleista oman näköisiä
peikkoja, jotka sitten viedään 3. syyskuuta Kelosyötteen Peikkopolulle koko perheen tapahtumassa.
Kaupungilla on menossa myös neulekilpailu, jonne
voi lähettää ehdotuksia omien neuleiden malleista.
Voimaa vanhuuteen –
hanke toimii myös taajamassa, jossa henkilö onkin
jo mukana koulutuksessa.
Muiltakin kyliltä ehtii vielä

toimintaan mukaan eli kannattaa ilmoittautua Sampo
Laakkoselle.
Vesistöjen kunnostuksesta on oltu kovasti kiinnostuneita ja siihen aiheeseen saatiin 11.5. järjestettyä oman
infotilaisuus. Panuman kylältä on hyviä esimerkkejä
vuosikymmeniä jatkuneesta
suunnitelmallisesta vesienkunnostustyöstä.

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

Kyläyhdistys on pitänyt hyvää huolta Riviera Pudasjärven uimarannasta.

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

loista kahvittelutilaisuuksiin. Monissa tapahtumissa
on suunnittelussa mukana
kaupungin kulttuuritoimesta Birgit Tolonen. Kahvila tietopiste torilla on tarjolla eri yhdistyksille käyttöön,
aina viikoksi kerrallaan.
Kannattaa olla ajoissa yhteydessä Kerttuun.
Kyläyhdistyksen toimiin
kuuluu myös Pudasjärven
museon lähellä olevan Riviera-uimarannan ylläpitäminen. Pudasjärven torille
pääsee myymään maksuttomasti koko kesän ajan,
myös peräkärrykirppikselle. Torialueen kehittämisestä tuli puheeksi torin paikan
muuttaminen, kun nykyinen
paikka on ahdas sekä hieman vaikea löytää, varsinkin
ohikulkeville matkailijoille.
Voisiko uusi paikka löytyä
jostain lähempää Oulu-Kuusamon tietä?
Monenlaista ohjelmaa on
useille illoille luvassa, niin
musiikin, kuin muunlaisten-

kin toimintojen muodossa.
Osuuspankin kesätyörahoituksella on saatu pari reipasta poikaa töihin kyläyhdistykselle. Tulevana kesänä on
tarkoitus vielä kasvattaa salaattia ja perunoita laatikoissa.

Asukastupa
toiveissa
Voisiko Kurenalle saada
myös oman asukastuvan?
Oulussa on monilla kaupungin alueilla omia asukastupia, joissa on monenlaista toimintaa. Pudasjärven
keskustassa voisi olla myös
mahdollista kokoontua kaupungin omistamissa kiinteistöissä, kunhan siitä vain
sovitaan yhteisesti ja vastuuhenkilöiden ohjauksessa.
Oulun kaupungin edustaja
Pasi Laukka voi tulla Pudasjärvelle kertomaan heidän
toiminnastaan ja malleistaan.
Kaupungin nettisivuilta
katsottiin miten palautteita

voi antaa kaupungin suuntaan nettisivujen kaavakkeen kautta. Kyläillassa tuli
heti mieleen, että koiranjätösten keruuseen pitää saada parannusta lisäämällä
niille tarkoitettuja roskiksia.
Leo Siira kertoi kyläillassa
KOHOTA-hankkeesta,
jossa yrityksille ja henkilöstölle järjestetään digikoulutuksia. Myös yhdistyksille on tulossa koulutuksia ja
niistä kerrotaan myöhemmin, kun koulutukset tulevat tarjolle.
Digitaalinen
näkyvyys
on tärkeää kaikille toimijoille, joiden pitää näkyä netissä, somessa tai muissa kanavissa.
Lämpimät kiitokset
Kurenaluksen
kyläyhdistykselle
keskusteluista!
Kyläkierroksen väki;
Sointu, Sinikka,
Leo ja Jukka

Kolmas Pessimismimusikaali Pessimismitalon ulkoilmateatterissa

Kolmannessa Pessimismimusikaalissa nähtävä Pessimies
on erikoinen supersankari, sillä hänellä on enemmän
heikkouksia kuin vahvuuksia. Pessimiehen heikkouksiin kuuluu mm. vaikea laktoosi-intoleranssi,
kuva
Santeri Rahkamaa.

Puolangan pessimistit ovat
valmiina pilaamaan ihmisten kesät jälleen kerran, kun
Kolmas
Pessimismimusikaali saa ensi-iltansa Pessimismitalon ulkoilmateatterissa Puolangalla tiistaina
5.7. kello 18. Sen jälkeen on
16 esitystä 6.8. saakka.
Kolmas Pessimismimusikaali kertoo puolankalaisen supersankarin, Pessimiehen tarinan. Pessimies
ei koskaan tee mitään, koska
Puolangalla kaikki on hyvin.
Mutta mitä tapahtuu, kun
Puolangalle saapuu mystinen Optinaisoletettu? Kuka
hän on ja mitä hän haluaa?
Täytyykö Pessimiehen oikeasti uskaltaa olla sankari?
-Nuo supersankarijutut
on vissiin suosittuja, niin
tehtiin sitten semmonen,
kertoo tuottajana toimiva

Oskari Haapalainen.
Kolmas Pessimismimusikaali jatkaa hyväksi todetulla tyylillä – luvassa ei tälläkään kertaa ole perinteistä
kesäteatteria, vaan katsojien verkkokalvot ja korvien
krumeluurit saavat tänäkin
kesänä kokea aimoannoksen musikaalista sekoilua live-bändin säestyksellä. Kyseessä ei nimestä huolimatta
ole jatko-osa aiempien vuosien Pessimismimusikaaleille – luvassa on täysin uusi
tarina, jonka myötähäpeää tihkuvat tilanteet varmistavat, ettei katsomossa kenellekään tule liian mukava
olo. Kokenut live-bändi esittää musikaalia varten tilaustyönä tehdyt kappaleet, joista varmasti löytyy jokaiselle
oma kesän pilaava korvamato.

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

Ohjaajana toimii Anne
Ålander, jota voi syyttää
myös aiempien Pessimismimusikaalien ohjaamisesta.

Edellisen vuoden tapaan käsikirjoitus on Tommi Rajalan
käsialaa, ja sävellyksistä vastaavat Oskari Haapalainen

ja Katja Kemppainen.
Puolangan Pessimistit ry
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Kotivarakoulutus maanpuolustusnaisilla

Kotivarautumisruokatavaroita ja muuta tarpeellista tavaraa
oli esillä.

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

Pudasjärven Maanpuolustusnaisten järjestämään kotija apteekkitavarakoulutukseen osallistui keskiviikkona
8.6. 20 naista Lakarin koululla lähi- ja etäkoulutuksena.
Proviisori Lotta Säkkinen
kertoi apteekki varautumisesta kodeissa eli lääkekaapissa olisi hyvä olla: jokin
parasetamol,
tulehduskipulääke esimerkiksi burana, lääkehiili (myrkytys),
osmosald (ripuli/vatsatauti), rennie (närästys), kyy-

pakkaus, allergiaan tabletteja, hydrokortisonivoide,
haavanhoito- ja sidetarpeita. Erilaisia kuitusidoksia,
haavanpuhdistusaine, rakkolaastareita, sideharsoja,
suojaside/paineside, turvasakset, pinsetit, kuumemittari,
pikakylmäpakkaus,
punkkipihdit, korkea suojakerroin aurinkovoide, kolmioliina, urheiluteippiä sekä
joditabletteja. Niitä ei saa
käyttää, jos on kilpirauhasen
vajaatoiminta. Kotieläimille

TANSSEJA Pudasjärvellä
Teuvo Vuoti & Captain
Sarapirtin
juhannustansseissa 25.6. Teuvo
Vuoti&Captain polkaisee
aloitusvalssien tahdit kello 21.
Haapavetinen
Teuvo
Vuoti&Captain on ahkerasti keikkaileva tanssiyhtye.
Sarapirtti on tälle tanssiorkesterille tuttu paikka ja
tämän kesän aikana on tiedossa toinenkin keikka Sarapirtille. Juhannustanssit
tulivat ylimääräisenä toisen
orkesterin tilalle, mutta heinäkuun 16. päivä on keikkakalenteriin kirjattu etukäteen.
Tanssikansa tykkää yh-

Teuvo Vuoti&Captain esiintyvät Sarapirtin juhannustansseissa sekä seuraavan
kerran heinäkuussa.

tä! Näkkäriä tai vastaavaa,
retkikeitin
sähkökatkojen
varalle. Vaihtoehtoina suositeltiin mm. kaasugrilli,
nuotio, leivinuuni, puuhella, takka yms. Mahdollisen
helposti säilyviä ruokia mm.
purkki- ja pussisäilykkeitä, hedelmäsäilykkeitä, kahvia, teetä, lääkekonjakkia,
keksejä esimerkiksi digestive, suklaa. Makea on tärkeää kotivarassa stressin
vuoksi, antaa mielelle rauhaa ja mielihyvää. Tulitikut,

Iltarastit Pintamolla
Pudasjärven urheilijoiden
Suunnistusjaoston järjestämät iltarastit suunnistettiin
8.6. Pintamolla. Ratamestarina 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. Mikko 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 Puhakka 46,05, 3. Väinö Hinkula 46,44, 4. Marja Kinnunen 47,09, 5. Taisto
Luukkonen 47,11, 6. heikki Paukkeri 52,01, 7. Juhani
Rajavaara 1.14,33, 8. AnnaLiisa Seppänen 1.15,24.
C-rata 1. Hanna Riekki 21,19, 2. Katja Soukhov
34,51, 3. Kiira Soukhov
36,10.

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

Möykkälässä
tanssiorkesteri Selena
Puhoksen
Möykkälässä
esiintyy tanssiorkesteri Selena, joka tanssittaa perinteisen tanssimusiikin ja
iskelmien tahtiin juhannuslauantaina 25.6. Orkesteriin
kuuluu Krista Martikainen,
koskettimet ja laulu, Kari
Kinnunen, rummut ja laulu
ja Tero Kähköselle onnistuu

lääkkeet vain eläinlääkäriltä.
Lääkekaapin sisältö on aika
ajoin päivitettävä ja vanhentuneet lääkkeet toimitettava
apteekkiin.
Ruokapuolen
kotivarautumisesta kertoi Maanpuolustusnaisten
piirin
puheenjohtaja Tarja Leinonen-Viinikka. Ruokavarautumiseen kuuluu mm. ämpäri raikasta vettä, kaksi
litraa per/vrk henkilö +
puhdistus yms. vedet päälle
sekä kotieläimille juomavet-

KANSAINVÄLISET

POHJANTÄHTIGAMES

hammastahnaa, suihkusaippua, intiimipyyhkeitä, pikkuhousunsuojia (voi käyttää myös haavojen suojana
tai kengän hiertymiin). Taskulamppu,
otsalamppu,
pattereita, hehkuja, kynttilöitä, patteri ”kaamosvalot”, varavirtalähde, vanhanajan känny, trangivalo
(kaasupatruunalla toimiva),
sammutuspeite, palovaroitin (testaa toimivuus ja tarkista päivämäärä varoittimen pohjasta), patteriradio,
wc paperia, käteistä rahaa.
Toiminnallisuuden ylläpito
on huomioitava esimerkiksi
lautapelejä varaamalla.
Turvallisuuden tunnetta
antaen itselle ja siten myös
pystyy parhaiten levittämään turvallisuutta ympäristölle, tuo yleistä mielenrauhaa.
Huolehditaan

naapureista ja ystävistä!
”Kotivara ei tarkoita aina välitöntä uhkaa, vaan normaalia varautumista arkipäiviin
mm. myrskytuhoihin ja sähkökatkoihinkin.”
Youtube ”pirkka kotivara” ohje kannattaa vilkaista, siellä kattavasti kerrottu
kotivarasta myös. Youtubesta löytyy paljon myös hyviä
videoita mm. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöltä
”Mitä tarvitaan häiriötilanteiden varalta” sekä ”Kolmen päivän kotivara-ruoanvalmistus
sähkökatkon
aikana”.
Kaisu Heikkinen
Pudasjärven
maanpuolustusnaiset ry

PUDASJÄRVEN
MARKKINAT
Perjantai 8.7. klo 9-18,
lauantai 9.7. klo 9-16
torilla

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 €.

YLEISURHEILUKILPAILUT
Suojalinnan urheilukentällä
to 23.6.2022 klo 17.30

harmonikka ja midilaitteet.
Luvassa on perinteistä tanssimusiikkia ja iskelmää kaikkien makuun.

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

!

a
Tervetulo
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Kesätorin avauksessa siunaus,
yhteislaulua, lettukahvila ja peräkärrykirppis

Kari Tienhaara oli tullut peräkärrykirppistapahtumaan Oulusta. Samalla hän varasi myyntipaikan myös tuleville markkinoille.

Kurenalan
Kyläyhdistys
järjesti yhteistyössä Pudasjärven seurakunnan kanssa
yhteisen torin avaustapahtuman torstaina 9.6. Torin vieressä Varsitiellä koivut olivat juuri puhjenneet
hiirenkorvalle, ilma oli kesäinen ja ihmisiä liikkeellä
satamäärin. Säätiedotuksissa ennustettu sade saavutti Pudasjärven vasta illansuussa. Sydänyhdistyksen
lettu- ja grillimakkarateltta palveli ja 23 peräkärrykirppispaikkaa oli käytössä. Kanttori Keijo Piirainen
veti avauksen jälkeen yhteislaulua yhdessä Pudasjärven mieslaulajien kanssa.
Puoliltapäivin esiintymislavalle nousi Suopunki -yhtye koko jäsenistönsä voimin, mukana oli 10 henkeä;
soittajaa ja laulajaa.
Torin avauksen suoritti
toriemäntä Kerttu Simu yhdessä Kurenalan kyläyhdistyksen hallituksen jäsenten
kanssa. Hän iloitsi, että tori
oli myyjiä täynnä, enempää
ei olisi mahtunutkaan.
-Ihmiset ovat odottaneet
ja toivoneet Kurenalan kyläyhdistyksen laittavan toritoiminnan käyntiin. Torin
kahvi- ja tietopiste toimii
viime kesän tapaan heinäkuun alusta alkaen eri yhdistyksien voimin, jotka
vaihtuvat viikoittain.
Simu korosti, että joka

päivä voi torille voi tulla
myymään ilman ilmoittautumistakin. Myyntipaikat
ovat kaupungin päätöksellä maksuttomia ja torille
voi tulla myymään vapaasti joka päivä.
Torin siunauksen toimitti Isä meidän rukouksella seurakuntapastori Veijo Lohiniva. Sen yhteydessä
laulettiin kanttori Keijo Piiraisen johdolla Suvivirsi ja
pastori toivoi torille vilkasta tapahtumakesää. Kaupungin edustajan puheessa
kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Anni-Inkeri Törmänen kertoi kesän
merkeistä sekä viimeaikaisista kaupungin päätöksistä ja suunnitelmista mm.
kaupunki on tulossa markkinoille Elävät kylät -teemalla.
Pudasjärven Yrittäjien
puheenjohtaja Heimo Turunen muistutti torin olleen
historiallisesti kohtaamispaikkana. Torilla tavataan
–on myös noussut ”lentäväksi lauseeksi” leijonien
ensimmäisen
mm-kullan
jälkeen Senaatin torijuhlasta vuonna 1995. Turunen
muistutti, että markkinoilla
tori on ollut tapaamispaikkana jo 38 kertaa ja markkinat ovat tänä kesänä 8.-9.7.
kahden vuoden tauon jälkeen.
Suopunki-yhtye lauloi ja

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.

soitti sekä veti yhteislauluja solistien Risto Puhakan
ja Anelma Outilan voimin.
Yhtyeen jäsen, koskettimissa soittava Ritva Kinnula,
kertoi, että yhtye on harjoitellut säännöllisesti. Mukana on kymmenkunta taitavaa soittajaa ja laulajaa.
Toritapahtumiin on jatkoa torstaina 7.7., jolloin
esiintyy ja laulattaa Iin laulupelimannit. HT

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

Torin siunauksen jälkeen yhteislaulua vetivät Pudasjärven mieslaulajista Hannu Luukaslammi, Jussi Marikainen, Aimo Pietilä, Toivo Outila ja Keijo Piirainen.

Torin avauksessa olivat mukana seurakuntapastori Veijo Lohiniva, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Anni-Inkeri Törmänen, Yrittäjien puheenjohtaja Heimo Turunen sekä toriemäntä ja isäntä Kerttu ja Hannu Simu.
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Kesän aurinkoisin
festivaali on pian
Pudasjärvellä
Enää pari päivää ja Rajamaanrannassa raikaa. Juhannusaattona,
perjantaina 24.6. järjestettävä
#juhannuspudiksella -festivaali kokoaa yhteen musiikinystäviä ympäri Suomen. Tiedossa on, että
kaukaisimmat festivaalivieraat ovat tulossa jopa
ulkomailta saakka katsomaan vuodentakaista euroviisuedustajaamme
Blind Channelia. Innokkaimpien fanien puhutaan tulevan paikan päälle
jo edellisenä päivänä varmistaakseen eturivin paikat keikalle.
Blind Channel avaa festivaalit kello 17, minkä jälkeen festivaaleilla esiintyy
joukko muita huippuesiintyjiä. Lavalla nähdään
Sana, Behm, Roxette Ultimate Tribute, Olga Wilhelmiina ja Road Crew. Illan
loppuhuipentumana lavalle kipuaa Dingo. Tapahtuman juontaa Sana ja esiintyjien välissä tunnelmaa
luo DJ Esc hittikattauksellaan.
Lippuja ehtii vielä ostamaan perjantaihin kello 16
saakka edulliseen ennakkolippuhintaan. Liput saa
hankittua näppärästi joko
Ticketmasterista tai Halla
Cafe & Catering -kahvilasta aukioloaikojen puitteissa. Tapahtuma on ikärajaton, joten paikalle ovat

tervetulleita
kaikenikäiset juhlijat. Tapahtumaan
on mahdollista ostaa myös
VIP-lippuja (K-18). Lisätietoja tapahtuman sivuilta
www.pudiksella.fi.
Ennakkolippukauppa on kiihtynyt juhannuksen lähestyessä. Festivaalien puuhamies ja järjestäjä
Janne Soronen Woyzeck
Oy:stä suosittelee lipun
hankkimista ennakkoon.
-Ennakkolipulla pääsee
sujuvasti sisälle alueelle ja
rannekkeenkin voi halutessaan käydä vaihtamassa vaikka jo edellisenä päivänä valmiiksi. Ostamalla
ennakkolipun autat myös
järjestäjää ja muita festivaalien palveluntarjoajia
mitoittamaan kapasiteetit
riittämään niin ruoan, juomien, järjestyksenvalvojien ja muun henkilökunnan
kuin bajamajojenkin suhteen.
Oulusta, Kuusamosta
ja Syötteeltä päin tuleville on järjestetty edullinen
bussikuljetus. Bussit ottavat kyytiin myös matkan
varrelta. Varaathan paikan
bussista ennakkoon. Majoitusta tarvitsevien kannattaa tutustua Syötteen
tarjoamiin majoituspaketteihin, selvittää Soronen.
Leena Tuisku,
kuva Tero Ahonen

Behm esiintyy #juhannuspudiksella tapahtumassa perjantaina Rajamaanrannassa.
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Tasokkaat Pohjantähti-Games kisat
Suojalinnan urheilukentällä
Perinteiset Pudasjärven Pohjantähti-Games yleisurheilukilpailut kilpaillaan juhannuksen
aatonaattona
torstaina 23.6. kello 18 alkaen
Suojalinnan urheilukentällä
150 urheilijan joukolla.
Naisten 5000 metrillä on
mukana kenialainen Sammary Cherotich, joka on nuorten maailmanmestari 1500
metrin juoksusta 14 vuoden takaa. Muutaman taukovuoden jälkeen juoksu nyt
kulkee, puolimaratonilla ennätys 1.13 ja viiden kilometrin maantiellä viiteentoista

minuuttiin.
Pudasjärven
urheilijoiden naiskestävyysjuoksijat
ovat mukana runsaalla joukolla. Naisten 100 metrillä 12
sekunnin rajaa tavoittelevat
Sonja Stång, Elisabet Salmela
ja Emma Mäkikallio. Kisassa on mukana 16 juoksijaa.
Naisten moukarissa Posion
Pyrinnön Tytti Oikarinen ja
Kaustisten Julia Kivinen tavoittelevat 60 metrin ylitystä.
Miesten kiekkopaikalla Pudasjärven Urheilijoiden Antti
Pränniltä odotetaan 50 metrin ylitystä. Miesten 800 met-

rillä Mikko Rahkolan, Samuli
Hussan ja Matias Tiiron johdolla tähdätään kahden minuutin alitukseen. Miesten
3000 metrillä lähdetään 9 minuutin vauhdilla ennätyksen
kimppuun.
Tervetuloa seuraamaan
kisoja!
Heino Ruuskanen
Nuorten maailmanmestari
kenialainen Sammary Cherotich kirittää 5000 metrillä
pudasjärveläisiä naiskestävyysjuoksijoita.

FC Kurenpoikien P12 päätti
kevätkierroksen kahteen voittoon
FC Kurenpoikien P12 joukkue
pelasi kevätkierroksen viimeisen kotiottelunsa Pohjoisen
alueen Kakkosessa sunnuntaina 12.kesäkuuta. Joukkueelle vastaan saapui FC Raahe,
joka oli ennen ottelua sarjakärjessä puhtaalla peliesityksellä. Kurenpojat aloitti räväkästi ja laittoi sarjajohtajan pelin
ahtaalle. Laaja kokoonpano
antoi kotijoukkueella mahdollisuuden kovaan prässipelaamiseen. Taktiikka toimi ja
raahelaiset eivät päässeet rakentamaan peliään suunnitellulla tavalla. Kotijoukkue onnistui tekemään avausmaalin
hienosti rytmitetyn hyökkäyksen päätteeksi. Laidalta tullut matala pystysyöttö tavoitti
Saku Nurmelan, joka vapautti siirrollaan Unto Niemelän
vapaaseen tilaan ja maalintekoon. Tauolle mentiin kotijoukkueen 1-0 johdossa.
Toisella puoliajalla peli pysyi tasaisena. Kotijoukkue jatkoi karvaustaan ylhäältä. Keskikentällä Toivo Turpeinen
ja Severi Lauri jaksoivat hyvin raastaa molempiin kenttäsuuntiin. Hyökkäyspäässä
ja laitapelaajina Aake Kujala, Topi Kettunen, Henri Malinen, Onni Pirinen, Niilo Panuma, Neea Seppänen, Antti

Kokko ja Eetu Riepula tekivät kukin omilla vaihtovuoroillaan kovasti töitä molempiin suuntiin ja onnistuivat
hienosti luomaan painetta vierailijoiden puolustuslinjaan.
Kurenpoikien puolustuksen
tukipilarit Arttu Kosamo, Tuomas Sarajärvi ja Eetu Koppelo
estivät vierailijoiden hyökkäykset vakuuttavasti, ja maalilla loistopelin pelannut Matias
Aarni hoiti maalille asti tulleet
yritykset varmuudella. Peli
päättyi Kurenpoikien maukkaaseen 1-0 voittoon ja joukkue pääsi tuulettamaan voittoa runsaslukuisen kotiyleisön
edessä.
Kevätkierroksen viimeinen
vierasottelu pelattiin Pateniemen tekonurmella lauantaina
18.kesäkuuta, kun joukkueella oli vastassa OsPa Oulunsalosta. Pelin alku oli molemmilta joukkueilta tunnustelevaa ja
peli pyöri pääsääntöisesti keskialueen tuntumassa. Hiljalleen komentoa otti Kurenpojat ja loi ottelun ensimmäiset
tekopaikat. Parinkymmenen
minuutin kohdalla Unto Niemelä onnistui rikkomaan kuparisen. Muutama minuutti myöhemmin Severi Lauri
haastoi kotijoukkueen puolustajan rangaistusalueen nurkas-

FC Kurenpoikien P12 joukkueella on ollut tiivis pelitahti kevätkierroksella. Kuvassa joukkue poseeraa kauden ensimmäisen pelin päätyttyä.

sa yksi vastaan yksi tilanteessa onnistuneesti ja puolustaja
joutui rikkomaan. Pallo vietiin
pilkulle, josta Lauri laukoi pallon taidokkaasti vasempaan
ylänurkkaan.
Toisella puoliajalla Kurenpojat loi tilanteita, mutta maalintekoyritykset eivät tuottaneet tulosta. Kun vieraat eivät
käyttäneet
tekopaikkojaan,
pääsi kotijoukkue kuin varkain kaventamaan ja tuomaan
pelin maalin päähän. Maalin
jälkeen OsPa sai luotua muutaman vaarallisen tilanteen,
mutta maalille komennuksen saanut Topi Kettunen otti
muutaman ison pelastuksen
ja piti joukkuettaan pystyssä.
Viime minuuteilla Kurenpo-

jat sai uudelleen kiinni pelistä ja pystyi pitämään johtonsa loppuvihellykseen saakka.
Kotiin tuomisina joukkueella
oli 3 pistettä 1-2 vierasvoitosta.
Kevätkierrokselta P12 joukkue keräsi viisi voittoa, kärsi kolme tappiota ja sijoittui
lopulta yhdeksän joukkueen
sarjassa neljänneksi. Sarjapelit jatkuvat heinäkuun lopulla
alueen Kakkostasolla. Pelitaukoa ei joukkueelle kuitenkaan
hirveästi tule, sillä kesäkuun
lopussa joukkue matkaa kolmen muun Kurenpoika-joukkueen kanssa Ruotsiin kansainväliseen Piteå Summer
Games turnaukseen.
Teemu Torvinen

Varmoja kesän merkkejä
Tori avautuu kesäkauteen.
Se on varma kesän merkki. Koululaiset ovat vapaalla, uimaankin ovat rohkeimmat jo ennättäneet.
Tulvavesi on laskenut ja ensimmäiset onkikalat paistettu. Työssä olevat yrittävät ehtiä tekemään kaiken,
mitä ennen kesälomia pitikään ehtiä tekemään. Kaikkea ei varmasti ehditäkään.
Jatketaan syksyllä siitä, mihin nyt jäädään.
Kukaan ei ole enää kipeänä, kun saa nauttia kesäpäivistä. Saa tarkastella hillan

kukintaa, ruopsuttaa pihamaata ja kukkapenkkejä,
laatia kasvimaata ja retkeillä luonnossa.
Kesätapahtumia saadaan
järjestää viime kesiin verrattuna vapaasti. Kohtaamisten merkitys on kirkastunut.
Melkein jo unohtui, kuinka
voimaannuttavaa onkaan
kohdata ja vaihtaa ajatuksia kaikista; niin koetuksista kuin ilosta ja riemustakin.
Kaupungin toimissa on
saatu hyvä pyörä pyörimään. Yrityksillä on hyvä
veto, verotulot kertyvät pa-

remmin kuin on ajateltukaan. Kehitystä tapahtuu tasaisesti Kurenalla, kylillä ja
Syötteellä. Syötteellä rikottiin menneenä talvikautena
kaikki aikaisemmat kävijäja majoitusennätykset.
Elävät kylät ovat kaupungin uudessa järkistrategiassa tavoitteena ja saa
ollakin, kun noin puolet
pudasjärvisistä asuu kylillä. Todella monella on siis
mahdollisuus
konkreettisesti vaikuttaa tämän tavoitteen toteutumiseen.
Pudasjärven yrittäjät jär-

jestävät torilla markkinat
heinäkuussa. Kaupunki keskittyy markkinoilla elävien
kylien teemaan. Tulkaapa
silloin tutustumaan mahdollisimman moneen kylään tänne torille!
Kehitysvammaisten palvelukodin
rakennuslupa
on tällä viikolla tullut lainvoimaiseksi. Rakentamaan
päästään elokuussa. Toivottavasti vuoden päästä asukkaat pääsevät muuttamaan
uuteen kotiin. Torielämä
pystyy kukoistamaan tästä
rakennushankkeesta huoli-

matta tällä torilla. Hienoa,
että saadaan tarjota näin
upea ja aktiivisen osallistumisen mahdollistava asumisen paikka palvelukotiin
muuttaville.
Tori on kauppapaikka ja
kohtaamisten paikka. Toivon Pudasjärven kaupungin puolesta kaikille torilla
vieraileville mukavia kohtaamisia, hyviä ostoksia ja
kauppiaiden kaikki vaivat
palkitsevia toripäiviä!
Anni-Inkeri Törmänen

Anni-Inkeri Törmänen piti
puheen torin avajaisissa
torstaina 9.6.
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Pudasjärven Eläkeläiset
järjestivät perinteisen kesäpäivän
Pudasjärven Eläkeläiset järjestivät perjantaina 17.6. perinteisen kesäpäivän Eero
Räisäsen taidepihalla – Eetenissä.
Kurenalta kahdeksan kilometriä ajettuamme kokoonnuimme Eetenin Sinikello -kodalle. Kotagrillin
tunnelmallisessa loisteessa
istuimme ja lauloimme Kalevi Vattulan haitarin säestyksellä kesäisiä lauluja. Osan

lauluista säestäjä oli itse säveltänyt ja sanoittanut.
Sitten oli tauon paikka,
väki siirtyi katetun pöydän
ääreen. Kahvia ja pullaa sekä
mehua oli laitettu tarjolle pihan keskelle upean taidepöydän päälle.
Makkaran paisto nuotiolla kuului oleellisena osana kesäpäivään. Makkarat paistettiin tikun nokassa
nuotiotulella, ja ne maustet-

Kahvitarjoilu Eetenissä.

tiin tarjolla olleilla sinapilla
ja ketsupilla.
Kahvittelujen ja makkaranpaiston jälkeen siirryttiin vielä pihalle loppulauluja laulamaan.
Aurinko paistoi pilvien
lomasta ja sen säteet saivat
kukan muotoisten taideteosten terälehdet säihkymään.
Eetenin alueella oli paljon
nähtävää, oli vanhempia ja
uudempia taideteoksia.

Maatilan
juhannusperinteitä

Kesäpäivän viettoon osallistui Pudasjärven Eläkeläisten jäsenistä 15 henkilöä.
Kesäpäivän lopuksi jännitimme arvontaa. Palkintoina
oli käsitöitä ja herkkuja.
Erään osallistujan kommentti: ”Mukava oli reissu.”
Kiitos taiteilijalle mahdollisuudesta kokea tällaista Pudasjärven kesässä.
Seija Vähkyrä

Kukkais- ja ruonokieltä Eetenissä.

Sarapirtillä tanssit
kahden vuoden tauon jälkeen
Sarapirtillä
Sarakylässä
tanssittiin lauantaina 11.6.
kahden vuoden koronatauon jälkeen. Tanssimusiikista vastannut Duo Tarmo Malina ja Jorma Ahistus
oli saapunut Nivalasta.
He kertoivat olevansa ensi
kertaa Sarapirtillä, mutta käyneensä esiintymässä Pudasjärvellä useissakin tanssipaikoissa. Tarmo
ja Jorma ovat kavereita samalta kylältä kansakouluajoista lähtien. Tarmo kertoi
vetäneensä elämänsä aikana noin 3000 keikkaa, josta
suuri osa Täysi kuu -orkesterina. Haitaria soittava Jorma kertoi isän opettaneen
soittamisen jo lapsesta lähtien. Ensimmäisenä valssina soitettiin Rantakoivun
alla. Tanssikansaa kokoontui mukavasti.
Kahvilan ja arpojen
myynnistä vastanneet Pirkko Kortesalmi ja Juhani
Falck kertoivat kesän aikana olevan vielä seitsemät
tanssit. Seuraavat jo juhannuslauantaina 25.6., jolloin
esiintyy Tuovilat, jonka jälkeen heinäkuussa tanssitaan lähes joka lauantai.
Lauantaina 23.7. on tanssien lisäksi koko kylän kesä-

Vesisade rapisee köökin
ikkunaan. Pirtissä tuoksuu
vasta paistettu ruisleipä.
Maitotonkassa on kesäisiä tuomen oksia. Talon emäntä silittää kesäisiä
verhoja.
Piika keittää juhannusjuustokeittoa hällällä. Pirtti on puhdas. Navettakissa
Mirri katselee uunin pankolta juhannusvalmisteluja välillä maukuen.
Renki ja talon isäntä
ovat lähteneet hakemaan
uutta traktoria.
Maatilan emäntä ja
isäntä on rakentaneet keväällä eläimille uuden navetan eläimille, jossa on
lehmien, lampaiden ja kanojen hyvä olla talvellakin
tuulelta ja lumelta suojassa.
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 rantasaunan terassilla vastan.
Rantasaunan edessä on
tuomen oksia tonkassa.
Emäntä ja piika laittavat koivut pirtin portaiden
eteen tuomaan juhannuksen tunnelmaa.
Navettakissa Mirri kävelee pihalla ja käy pukkimassa välillä emäntää
jalkoihin. Saat sinäkin juhannuksena
herkullista
ruokaa, emäntä sanoo samalla silittäen kissaa.
Aitan vieressä on koiranhäkki ja uusi koirankoppi. Kopin katolta katselee pohjanpystykorvan
pentu ja sammaleen päällä
levähtelee suomenajokoira. Onhan teillä vettä, kyselee emäntä. Emäntä ottaa koirien vesikupit.
Pihalla on pihakaivo.
Emäntä pumppaa vettä
vesikuppeihin. Täällä on
raikasta vettä teille. Tuon
teille luut, niin saatte jyrsiä, sanoo emäntä. Samalla silittäen koiria ja hakee

niille hirvenpakasteluut.
Aurinko paistaa kauniisti tuoden pihapuista
varjot pihalle.
Emäntä kohauttaa huiviaan ja nostaa essua hameen päälle, kun pihaan
ajaa uusi traktori. Jonkin
ajan kuluttua perässä tulee
suomenhevonen, jota ohjastaa renki.
Päivää,
tämmöinen
Valtra tuli hankittua, sanoo isäntä laskeutuessaan
uudesta traktorista ulos
onnellinen ilme kasvoillaan. Se on tarkistettu ja
kaikki pelaa, toteaa isäntä. Renki, isäntä ja emäntä
katsovat traktoria.
Piika tulee pirtistä ulos.
Siellä olisi tuoretta kahavia rengille ja isännälle.
Maistuisiko kampanisujen
kanssa?
Maatilanväki kokoontuu juomaan pirttiin kahvia. Kaikilla on onnellinen
ja kiitollinen mieli.
Kun maatilanhommat
on tehty. Niin voi maatilanväki nauttia ruuasta ja
yhdessäolosta.
Rengin ja piian aitat on
puhdistettu. Rengin pussihousut ja valkoinen paita roikkuvat pyykinarulla.
Piian hame ja huivi kuivuvat tuulessa. Ne ovat puhtaat juhannuksen pyhiä
ajatellen.
Juhannukseen kuuluu
perinteisenä rantasaunassa saunominen.
Herkulliset ruuat kuten varhaisperunat, voisipulikastike ja savustettu
lohi maistuvat yhdessä perinteisen kotikaljan kanssa
rengille ja piiallekin.
Kauniisti aurinko paistaa koivun oksiin. Pääskyset lentelevät. Suomenlippu liehuu salossa. Linnut
visertävät kauniisti. Luonnonkukat kukkivat kauniisti maatilan pihalla.
Hyvää Juhannusta
lukijoille!
Anna-Riikka Huhta

Sarapirtillä tanssitaan seuraavan kerran juhannuslauantaina. Sen jälkeen heinäkuussa lähes
joka lauantai-ilta ja elokuussakin on vielä kahdet tanssit.

tapahtuma ja samalla myös
kirpparit.
Lipputuloilla Sarakylän
Nuoriseura kerää varoja Sarapirtin kunnossapitomenoihin. Keittiön uusiminen
olisi lähitulevaisuuden tavoitteena. Sarapirtti on historiallisesti tärkeä rakennus, joka on rakennettu
1937 sarakyläläisten talkoovoimin ja rakennuspuut on
saatu lahjoituksena. HT
Jorma Ahistus ja Tarmo Malina ovat Nivalassa syntyisin samalta kylältä ja kiertävät nykyisin esiintymässä duona.

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

Paavon ensimmäinen Amerikan auto

Cadillac vuosimallia 1960
Amerikan autot ovat kiinnostaneet Paavo Valikaista
jo pikkupojasta lähtien. Kun
hän sai omaa rahaa, hän osti
V8-autolehtiä, josta hän katseli kuvia upeista autoista.
Hän suunnitteli, että sitten
joskus, kun hänellä on rahaa, hän ostaa amerikkalaisen auton. Nuorena miehenä Paavolla ei ollut paljon
aikaa auto harrastukselleen.
Lihakarjan hoitaminen vei
huomion. Suomen liittyessä Eu:hun hän lopetti karjan
pitämisen ja keskittyi konehommiin. 30-vuotiaana Paavo sanoi: ”40-vuotiaana rakennan talon.” Uusi talo
nousi pystyyn 1991, vaikka
taloudellinen lama ravisteli
Suomea.
Paavo pihapiirissä Venymällä pidettiin ennen Amerikan autojen kokoontumisia.
Paavon vaimo, Heli leipoi
ja laittoi tarjoiltavaa. Asiasta
kiinnostuneet alkoivat vuo-

sien saatossa vähetä ja lopulta paikalle tuli vain kaksi autoa. Silloin Paavo sanoi:” Nyt
lopetetaan. Minä en enää tarjoa mitään, kun tulette vain
näillä länsiautoilla. Ne kyllä
joutaisivat navetan taakse,”
naureskeli Paavo. Pudasjärven autoharrastajat eli Paha
Pojat oli epävirallinen autokerho. Porukat kokoontuivat
Paavon luokse, missä tutkittiin ja katsottiin toisten autoja. Henkilöitä oli parhaimmillaan 20, mutta autoja vain
10. Mitään yhteisiä ajeluita
ei ollut, ei edes vappuajelua.
Paavon luona porukat suunnittelivat kesän yhteisiä ajeluita, mutta eivät ne tahtoneet sopia kaikille. Jokaisella
oli omat kesä hommansa.

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

menossa syyslomalla Viroon koko perheenä, Heli
kotiin. Keltaisessa Pörssissä oli myytävänä Cadillac
Coupe, mutta se oli huonokuntoinen. Ostin uuden Keltaisen Pörssin, joka luin Virossa ja sanoin Helille:” Nyt
on semmoinen auto, että
minä soitan sinne heti!” Mies
kertoi autosta ja sanoi hänelle: ”Kun me tulemme Suomeen, niin tulen hakemaan
sen. ” Auto oli ollut hänellä
yhdeksän vuotta, joten se oli
vielä nuori. Mies oli mennyt
18-vuotiaana pankkiin:
”Minun pitää saada lainaa, että voin ostaa Cadillacin.” Hän oli palokunnassa
savusukeltajana, joten hyvää
palkkaa sai. Minulle tämä
valkoinen Cadillac on ensimmäinen Amerikan auto.
Kaikkein halutuin malli on
vuoden 1959 Cadillac. Siinä
on kaksi siipeä. Ennen vanhaa miehet sanoivat:

”Kunpa joskus saisi sen
lohenpyrstö auton!” Ei ole
kyllä kaduttanut, että tämä
ostettiin. Tätä ei ole hitsattu mistään, pellit ovat pysyneet suorina. 11 vuotta sitten
tämä maalattiin JP Automaalaamossa. Hyvää työtä
tekivät. Elvis ajeli valkoisella Cadillacilla, mutta ei ole
varmaan tietoa, oliko se hänen vai jonkun muun. Entinen omistaja laitatti liikkeessä uudet tiivisteet ja männät.
Hän sanoi, että ei koskaan
hävitä autoa, mutta sitten
tuli tympiä juttu. Minun aikana on takapyörän laakerit jouduttu vaihtamaan. 21
kertaa auto on katsastettu ja
aina on leima tullut. Cadillac oli edistyksellinen auto
jo 1960-luvulla. Tästä löytyy
ohjaustehostin, ilmastointi,
vakionopeuden säädin, automaattiset valonvaihtajat,
automaatti- ja manuaalinen
vaihteisto ja keskuslukitus.

Takakontti ja sivuikkunat
toimivat sähköllä. Yhtenäinen etupenkki liikkuu eteen
ja taakse sähköllä. Nykyisiin autoihin verrattuna tässä on paksut pellit ja paksut
raudat. Eturenkaan vaihdossa tunkki laitetaan etupuskurin alle. Ja kestää nostaa!

Amerikan autot
ovat perheen
yhteinen harrastus
- Helsingin Kauppatorilla oltiin Amerikan autojen näyttelyssä. Esillä oli 400 autoa.
Autoharrastajat
katsoivat
tarkasti Cadillaciani ja kysyivät: ”Missä tämä auto on
maalattu?” ”Siellä meidän
kylän maalaamossa, ”vastasin. Autoharrastajat eivät ole
ylpeätä sakkia, jokaisen autoa kunnioitetaan.
Autoharrastus on meidän perheessä ollut yhteinen
harrastus. Olemme käyneet

autonäyttelyissä muun muassa Oulussa, Taivalkoskella, Oulujärvellä, Helsingissä
ja Virossa. Saariselän autotapahtumassa oli toista sataa
autoa, siellä tämä valkoinen
Cadillac valittiin komeimmaksi autoksi. Haapsalon
vanhan linnan puistossa oli
minunkin auto esillä vuonna 2005. Siellä oli autoja Latviasta, Liettuasta, Virosta,
Ruotsista, Norjasta, Venäjältä ja Suomesta. Autoja oli
näyttelyalueella 120. Vanhalla lentokentällä oli kiihdytysajot ja sunnuntaina oli
yhteinen cruisinki. Tutustuimme siellä norjalaisiin,
jotka tapasimme Saariselän
kokoontumisessa. Perheenä
olemme käyneet Haapsalon
Amerikan auto näyttelyissä toistakymmentä kertaa,
muisteli Paavo
Ape Nieminen

Cadillacin sisätilat ovat todella avarat ja valoisat.

Paavo hankki Cadillacin noin 20 vuotta sitten. Auto on saanut useita palkintoja näyttelyissä.

Paavon tulevaisuuden haaveena on löytää 51 vuosimallin Cadilac. Se olisi hänen oma vuosimalli.

PUDASjärveläinen 15

Nro 25 • ke 22.6.2022

Kylmä tila
– lämmin leski
Ensi viikonvaihteessa juhlitaan mittumaaria eli juhannusta. Ja kukapa keskikesän juhlasta olisi kauniimmin runoillut kuin Eino Leino:
Minun mielessäni on juhannus ja juhla ja mittumaari,
ja jos minä illoin itkenkin, niin siellä on sateenkaari.

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

Eläkeliittolaiset
kesäretkellä Iinattijärvellä
Eläkeliition Pudasjärven yhdistyksen kesäpäivä 14.6. oli
lämmin ja matkalaiset intoa täynnä odotetun kesäretkelle lähtöön. Linja-auto oli
täynnä vireitä uusia ja vanhastaan kokeneita matkalaisia puheen porinan saattamana. Odotukset päivälle
ja yhdessä tapaamiset olivat innostaneet lähtemään
mukaan Kurenalta 55 matkalaista ja sen lisäksi Iinattijärveltä kymmeniä - joten
Hampushallilla meitä oli
noin 80 henkilöä.
Matkan alkuun kiertoajelulla saimme kuulla Iinattijärven historiaa Kinnulan
Ritvan ja Jorma Kukan kertomana. Perillä meitä odotti herkulliset kakkukahvit
ja taustalla kuulimme karaoken laulajia. Mukana oli
omat karaokelaitteet ja kilpailuvälineitä. Hampuksen
uusi ilme oli muuttunut verrattuna entisajan ”riihitunnelmasta” modernimpaan.

Monella meistä oli nostalgiset muistot siitä ajasta kun
itse olimme nuoruuttamme
siellä viettäneet. Heti kahvittelun jälkeen puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja aina aktiivinen
Kinnulan Ritva lupautui oppaaksi liikunnalliseen luontokävelyyn Hampusvaaran
laelle, josta avautui mahtavat näköalat ja jyhkeä kivikerrostuma, jossa on kiipeiluseinäkin.
Liikunnallista
kisailua oli myös ulkotapahtumana, johon osallistui osa
jäsenistämme ja pisteet laskettiin – kuka missäkin lajissa paras.
Iinattijärven aktiiviset talkoolaiset paistoivat matkalaisille maukkaat makkarat. Sisällä hallissa viritteli
jo soittajamme. Olimme saanet vieraaksemme Suopanki-yhtyeen. Mitäpäs muutakaan kaunis laulu ja reipas
soitto sai aikaan kun tanssijalan nostetta. Ja vanhakin jo

Karaokea laulamassa Pentti Lukkari ja Erkki Penttilä, taustalla Kalevi Kela.

nuortuu!
Eläkeläisiltä suuret kiitokset mainijoille soittajille
ja orkesterin solisteille Ristolle ja Anelmalle - olitte hieno piristys päivässämme.
Samoin kiitokset Iinattijärven talkooväelle – jota arvostamme – hyvästä muo-

nituksesta. Tietenkin Ilman
yhdistyksen aktiivista toimijajoukkoa retket eivät onnistu, kaikkien puolesta kiitos heille.
Heleena Talala,
kuvat Taimi Pekkala ja
Kyllikki Tolkkinen

Iinattijärven kesäpäivään osallistui noin 80 henkeä.

Rippikoulu
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.

Juhannukseen kuuluvat kokko ja tanssilava. Kokon
lämmössä ja lavan lähellä puidaan vastakkaisen sukupuolen piirteitä ja annetaan kokemuksen tuomia
neuvoja nuorille. Niitä on kuvattu R.E. Nirvin ja Lauri
Hakulisen toimittamassa Suomen kansan sananparsikirjassa (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 immeese. Kiuruvesi.
Ensi lempi, sanoj pappilan piika kun pässiii halasj. Joensuu.
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 miähe sai. Uusikaupunki.
Suuvelma ol lattaos, kihlaas om paokaos ja avijoliitto on
sova alaku. Kiuruvesi.
Ei ennen rakkahuresta mitään tiätty ja toimhen yhtä kaikki 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. Jämsä.
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 tytöt. Oulunsalo.
Suuri ämmä on perunaleivä surma. Nakkila.
Rakkaus on sitä raatoo: ei se tapa mutta kiruttaa. Hausjärvi.
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

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.

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Eero
Räisänen
Kontiollekin koitti kesä. Kuva: Jorma Terentjeff.
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut
AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON
KORJAAMOPALVELUT

VAURIOKORJAAMO

- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
- VAHINKOTARKASTUKSET
- LASINVAIHDOT JA -KORJAUKSET

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA
KUKKAKAUPAT
Meiltä:

Vakuutusyhtiöiden
hyväksymä
kolarikorjaamo
- KOLARIKORJAUKSET
- AUTOMAALAUKSET
- ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

-KUKKAVÄLITYS

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

Puh. 040-564 9523, 040-564 8614
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi, Avoinna ma-pe 7-16

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

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

Naamanka Ky

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

-välitykset kaikkiin maihin
Koskitraktori Oy • Varastotie 5, 93100 Pudasjärvi
posti@koskitraktori.fi • www.koskitraktori.fi

AUTOLKIIKE

www.koillisauto.fi
Pistotie 4, 93100 Pudasjärvi
050 554 3992
HAUTAKIVIPALVELUT
- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

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

info@koilliskivi.fi

0400 891 974 Teollisuustie 2, 93100 Pudasjärvi

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

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

P. (08) 822 084
Jukolantie 2, Pudasjärvi

www.katsastusteam.fi

Avoinna
ma-pe klo 9-17

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset

IETIN RATTAAT Ky
0400 389 015

Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi
erkki.tauriainen@ieti.fi

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

LAKIPALVELUITA

ASIANAJOTOIMISTO

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

Puh. 040 144 6888

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

0400 585136 www.kiinteistonelio.fi

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Yhdestoista Korentokangas-juoksu
Lauantaina 11.6. kävi Hirvaskosken koulun pihalla
mukava kuhina, kun 11. Korentokangas-juoksun osallistujat, järjestäjät ja pitkästä aikaa myös yleisö alkoivat
olemaan valmiina starttiin.
Kellon ollessa kaksitoista,
antoi Mirja juoksijoille lähtöluvan ja silloin mentiin.
25 reipasta lasta ja aikuista
kirmasivat 1,7, 4,3, 12,9 tai
21,1kilometrin matkoille.
Reitti kulki jo tutuksi tulleilla kangaspoluilla ja hiek-

katiellä. Ilma oli melko lämmin ja etenkin pidempien
matkojen juoksijoille matkan varrella olleet huoltopisteet olivat tarpeen.
Järjestäjä kiittää juoksuun
osallistuneita, yleisöä ja talkoolaisia.
Varovaisena toiveena olisi järjestää 4,3 kilometrin pituinen ”testijuoksu” myös
toisen kerran tälle kesälle.
Jos kiinnostuit, jää seuraamaan ilmoittelua! TS.

Tulokset:
T12 1,7km 1. Iiris Piri PuU
8.11, 2. Reeta-Mari Poijula PuU 8.23, 3. Siina Pintamo-Kenttälä 8.24. P12 1,7km
1. Elias Riepula 7.43, 2. Aapeli Liikanen 8.32, 3. Pauli
Alahäivälä PuU 8.51. 4. Teodor Liikanen 9.31. T14 1,7km
1. Silja Alahäivälä PuU 7.34.
N 4,3km 1. Mari Laakkonen
PuU 16.20, 2. Kati Kuivalainen 23.27. M 4,3km 1. Arto
Hiltula IiY 16.27, 2. Pekka
Kuivalainen 25.19. N 12,9km

Lastensarjan palkitut ReetaMari 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 Seppänen Taivalkoski 51.28, 2.
Antti Pohjanvesi PuU 56.07,

Mirjan antamaa lähtölupaa odottava joukkio viivan takana.

3. Seppo Pajuniva RDS Rovaniemi 58.25, 4. Taisto Latvalehto LNM 1.04.58, 5. Väinö
Maaninka RDS Rovaniemi
1.05.12, 6. Tapani Alahäivälä 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 KiimU 1.54.31. M40 21,1km
1. Jorma Puurunen PuU
2.20.07. M50 21,1km 1. Pekka
Kukkula IiY 1.50.57.
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut
MAARAKENNUSTA

• Seulotut kivet,
sepelit, hiekat ym.
• Suursäkeissä
myös kaikki lajit.
Puh. 0400 960 829/Mika toimisto@kettumaki.fi www.kettumakioy.fi

RAKENNUSPALVELUITA

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

Oy

Paikallista rakennuspalvelua

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

NOPEA NOUTO!

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-,
PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET

Kauttamme mm. kattopellit, rakennuspeltityöt,
rännit ja kattoturvatuoteet

LVI- ja Rautatarvike Oy

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

PANKKI- JA
VAKUUTUSPALVELUITA

Jenni
Timonen-Høgli

Suora yhteys
pankkiisi

Asuntokauppa,
kauppakirjat,
kaupanvahvistukset

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

Kaikki isot ja pienet
rakennusalan työt
ammattitaidolla ja
toimitusvarmasti

METALLINKIERRÄTYSTÄ

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt

ASUNTOKAUPAT

- vesi-, palo- ja
mikrobivauriokorjaukset

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

SALAOJATYÖT JA SADEVESIJÄRJESTELMÄT
AMMATTITAIDOLLA
Ari Mansikkamäki

0400 935 036

040 363 6720

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

TARVIKKEITA JA
VARUSTEITA

Yrityspalvelut
Wuolijoki Heikki 010 257 1936
Naumanen Jenni 010 257 1950

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

Vakuutuspalvelut
Löppönen Seppo 050 560 2581
Ylitalo Mikko
050 394 9707

Anon Ase ja Tukku

ari.m.mansikkamaki@gmail.com

RAKENNUS & REMONTTI

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

Toimitusjohtaja
Purola Pertti

010 257 1920

Myyntijohtaja
Ivola Jonne

010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

RAKENNUSHANKEKOORDINOINTI
MESUBLOMSTER

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

Pudasjärvellä on tarjolla urheiluharrastuksen
mahdollistavia opiskelupaikkoja
Opintoihin OSAO Pudasjärven yksikköön on mahdollista hakeutua jatkuvassa
hakussa ja hakussa työvoimakoulutukseen, sillä haut
sulkeutuvat vasta 18.7. Haku
on auki merkonomi, sähköasentaja, sahaprosessinhoitaja-opintoihin.
Lisäksi opinnot alkavat elokuussa
sosiaali- ja terveysalan ja rakennusalan perustutkinnon
tutkinnon osissa sekä tutkintokoulutukseen valmentavassa TUVA:ssa. Yhteishaussa haki OSAO Pudasjärven
yksikköön 20 ensisijaista hakijaa.
Liiketoiminnan
perustutkinnossa opiskellaan Pudasjärvellä myynnin ja asiakaspalvelun opintopolulla.
Yritykset ja yhdistykset tarjoavat monipuolisesti opiskelun aikaisia oppimispaikkoja
ja valmistuttua työpaikkoja.
Tekniikan aloilta sähköasentajaksi ja sahaprosessinhoitajiksi valmistuneille on

työpaikkoja hyvin tarjolla.
Lähialueen sahoilla ja puuteollisuuden yrityksissä tarvitaan uusia osaajia koko ajan.
Syksyllä alkaa hirsirakentamisen ja yritystoiminnan
suunnittelun tutkinnon osien
opiskelu, jota voi jatkaa tammikuussa hirsiin suuntautuneen korjausrakentamisen
tutkinnon osalla. Sähköasentajat työllistyvät moniin erilaisiin työtehtäviin. Työpaikkana voi olla niin uudis- kuin
korjausrakennuskohteet kuin
tuulivoimaan liittyvät työmaat.
Sosiaali- ja terveysalalla alkaa elokuussa lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon
osaamisalan opintoja. Koulutuksen jälkeen voi hakeutua
opiskelemaan loppuun koko
sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja valmistua lähihoitajaksi. Koulutus sopii hyvin myös lähihoitajille, jotka
haluavat laajentaa osaamistaan toiselle osaamisalalle.

Eveliina Iinattiniemi opiskelee liiketoiminnan perustutkinnossa myynnin ja asiakaspalvelun opintopolulla.

Uusi ja monipuolinen
TUVA- eli tutkintokoulutukseen valmentava koulutus
on uusi koulutus peruskoulun päättäneille oppivelvollisille tai niille, jotka haluavat
valmistautua tutkintokoulutukseen toisella asteella. Sen
laajuus on 38 viikkoa ja suorittaminen kestää enintään
yhden vuoden. Koulutuksen
aikana voi tarkentaa suunni-

telmaa jatko-opinnoista, korottaa perusopetuksen arvosanoja ja opiskella osia
ammatillisesta koulutuksesta
tai lukiokoulutuksesta.

Urheilulinjasta
potkua liikuntaharrastukseen
opiskelujen ohessa
Elokuusta

alkaen

Pudas-

Tekniikan aloilta sähköasentajaksi valmistuneille on työpaikkoja hyvin tarjolla.

järven yksikön opiskelijoiden on mahdollista hakeutua urheilulinjalle. Kahdesti
viikossa on ohjatut aamutreenit futsalin, lentopallon
ja yksilölajien urheilijoille.
Lisäksi tarjolla on urheilijan elämään liittyvän muun
osaamisen hankkimista. Urheilulinjan toiminta ja opinnot voidaan liittää osak-

si perustutkinto-opiskelua
opiskelijan oman opiskelusuunnitelman mukaisesti.
Urheilulinjaa on suunniteltu kevään aikana yhteistyössä Pudasjärven lukion ja urheiluseurojen kanssa. Myös
toteutus tapahtuu yhteistyössä.
Kaisu Möttönen
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PUDASTORI

* osta, myy, vuokraa...
MYYDÄÄN

KUN HALUAT PÄÄSTÄ
EROON TARPEETTOMAKSI
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,
TAI TARVITSET JOTAIN,
ILMOITA
PUDASTORILA.

traktori MC Cormick
International,
kevyt peräkärry Muuli,
generaattori Gasoline.
P. 050 363 0948

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

PUDASJÄRVEN URHEILIJAT

* jaostotoiminta

SUUNNISTUSJAOSTO
ILTARASTIT Riihikummussa ke 22.6. klo 17.00. Opastus Syötteentieltä. Radat A, B

HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI
AVOINNA:
maanantai
tiistaina
keskiviikkona
torstaina
perjantaina
lauantaina
sunnuntaina

Myyntihinta 35 000 €,
vaihto myös kesämökkiin tai metsätilaan.
Puh. 040 809 2120.
FC Kurenpojat

MIESTEN NELONEN
FC KURENPOJAT - KTU
KE 29.6. KLO 19.30 SUOJALINNAN NURMELLA.
Kioski palvelee. Vapaa pääsy.Tervetuloa!

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

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä jo
www.vkkmedia.fi

PE 24.6.
klo 05.00

(Valomerkki klo 04.00)

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

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN
4 h + k 98 neliöä.

KURENKOSKI
ON AVOINNA

13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 01.00 (02.00)
13.00 - 20.00
14.00 - 04.00
14.00 - 04.00
15.00 - 20.00

Kauppatie 7, Pudasjärvi
010 666 8420

HYVÄÄ
JUHANNUSTA!
Tervetuloa viihtymään. Muistathan hyvän
hygienian. Tule vain terveenä

TanssiT PinTamolla
Pintamontie 321, 93290 Pintamo

la 25.6. klo 20-24
TanssiTTaa

raimo
laamanen

e
KaraoK
ssä

TULOSSA:
la 2.7. Hannu Hautaniemi
TerveTuloa! Pintamon kyläseura

Lippu 15€.

Mielellään lähimaksu kortilla (käteinenkin käy).

C-oikeudet

liiTeri

Sarapirtillä TANSSIT
La 25.6. klo 21–00.30

TANSSITTAA

TEUVO VUOTI &
CAPTAIN
Möykkälässä

Tervetuloa!

JV 2 SNS

Näljängäntie 1391

la 25.6. klo 20.30-01.00.

Pudasjärven Urheilijoiden
suunnistusjaoston järjestämät iltarastit suunnistettiin
keskiviikkona 1.6. Hirvaskosken maastossa.

Tulokset
Rata A 6,6 km 1. Kuopus
Sauli 34,27, 2. Inget JuhaMatti 35,43, 3. Laakkonen
Mari 37,50, 4. Alahäivälä Tapani 40,43, 5. Kauppila Sanna 41,24, 6. Jaakola
Emma-Noora 51,51, 7. Alahäivälä Silja 51,57, 8. Lauhikari Riina 57,58, 9. Kosamo 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 Hannele 1.06,22, 15. Seppänen
Anna-Liisa 1.13,51.
Rata B 4 km 1. Kortetjärvi 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. Alahäivälä Pauli 15,34, 2. Liikanen
Teodor 20,14, 3. Liikanen
Aapeli 20,19, 4. Liikanen
Fiona 26,09.

Pätsin Suku ry
Pätsin suku ry kokoontuu yleiseen

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.

SELENA

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.

Lippu 12€ Maksu käteisellä tai kortilla.
Puhoskylän kyläseura

Iltarastit Hirvaskoskella

Järjestäjien puolesta.
Kaarina Lohvansuu-Bremer

lauantaina 16.7. klo 10 Valkeaan Peuraan
Suottaniementie 31 Posio.

JUHANNUSTANSSIT
Tanssittaa

Surukseni joudun ilmoittamaan kaikille kiinnostuneille, 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!

KOKOUKSEEN JA
SUKUJUHLAAN

os. Sarakyläntie 4661

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

PÄRJÄNSUOLLA KOKO KYLÄN
KESÄPÄIVÄ PERUUNTUU

Perinteiset SIKAJUHLAT la 16.7. tanssittamaan tulee

PAULI HAAPALAINEN & RYTMISET ORKESTERI.

Osuuskunta
Työpudas

OSUUSKUNNAN
KOKOUS
ma 27.6.2022
klo 16.00
Martikaisentie 3
Pudasjärvi.

Esillä sääntömääräiset
asiat.
Jäsenet tervetuloa!

Hallitus

Rakkaudesta Iijokeen!

Aito ja alkuperäinen
iijokisoutu.net

3.–6.7.
2022
Saijasta
Kurkeen
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Hetekylän Keinäsperältä motokuskiksi Kanadaan

Saunominen mahdolliseksi yhteisesti suomalaisvoimin

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

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

Hetekylän Keinäsperältä kotoisin oleva metsäkoneenkuljettaja Jukka Jokikokko
näki viime keväänä facebookissa ilmoituksen, jossa haettiin monitoimikoneen ja ajokoneen kuljettajia Kanadaan.
Jukka haki paikkaa ja matka toteutui tämän vuoden
helmikuussa Kanadan New
Brunswikin provinssin Sussexiin ajamaan monitoimikonetta. Jukka on luvannut
kirjoittaa kuulumisiaan Pudasjärveläinen -lehden lukijoille.
– Kevät oli aikaisessa ja
suhteellisen pitkä. Metsän
hakkuut ja puiden ajot olivat keskeytyksissä runsaat
kolme kuukautta pehmenneiden maiden ja metsäautoteiden vuoksi. Takuupalkka oli kuitenkin turvana ja
monenlaista mielenkiintoista hommaa oli tarjolla luppoaikanakin, vaikka aikaa
jäi paikkakuntaan tutustumiseenkin. Työnantaja J. D. Irving omistaa sahoja ja niiden
myötä myös isoja lanssialueita, joiden puutavaran järjestelyissä meni oma aikansa.
Samalla tuli tutustuttua siellä
käytettäviin koneisiin ja erilaisiin järjestelyihin mitä siellä on. Saunakin saatiin tuotua
toisten suomalaisten kanssa
Chipmanista ja päästiin kylpemään. Enpä muista milloin tätä ennen on saunassa
käynti tuntunut niin hyvälle

nahkassa ja sielussa kuin silloin, kun kolmen kuukauden
tauon jälkeen pääsi löylyistä
nauttimaan. Täällä on ollut
jo tovin koivussa täysi lehti, joten me on päästy oikein
vastalla ruoskimaan syntejä ja hikeä kehosta ulos, Jukka kertoo.

Yksityinen
luonnonpuisto
J. D. Irving on perustanut
myös J.D Irwing Nature Park
luonnonpuiston, jonka kunnostustöitä tehtiin keväällä.
– Puistossa on monenlaista maastoa. Polut ovat lähinnä metsään raivattuja polkuja, joista osa on kuorikatteella
peitettyjä. Jyrkänteiden reunat on paalutettu ja aidattuja,
ettei sieltä pääse putoamaan
vahingossa. Lasten puistossa on leikkikentät ja ympäri puistoa on parkkipaikkoja,
tasanteita ja kolme grillikatosta, joissa kaasugrillit. Kaasut maksaa J.D Irwing, joten
grillien käyttö on puistossa vieraileville ilmaista. Alueelta löytyy tietysti vessat
ja muut tarpeelliset varusteet. Ja tietenkin autolla pääsee kiertämään koko puistonalueen.
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. Rakennettiin uusia suoja-aitoja ja korjattiin vanhoja sekä kaivettiin
lapiolla ojarumpuja teiden ja
polkujen alle. Valettiin käsipelillä betonilaattoja penkkien ja vessojen alustoiksi. Mukavan vaihtelevaa hommaa
komeissa maisemissa.

Järeää puuta
Lopulta kelirikko hellitti ja
metsätyötkin pääsivät alkamaan. Sikäläinen maasto on
aikalailla samanlaista kuin
Suomessakin, mutta vähemmän kivistä. Metsät ovat järeämpiä ja parempia, eikä
samanlaisia taimiryteikköjä
kuin Suomessa motoilla tarvitse raivata. Puutavaran mitat ovat suurin piirtein samat,
kuin Suomessa, ja ne menevät pääasiassa sahatavaraksi.
Tosin parrua ja kuitupuuta
ei tehdä kolmea metriä pidemmäksi. Haketta ja energiapuuta ei hakata eikä kerätä hakkuutähdettä. Erilaisia
hakattavia puulajeja on noin
kymmenen erilaista. Valtaosa hakkuista tehdään tällä hetkellä Irvingin omissa
istutusmetsissä, jonkin verran on hakkuita ns. kruunun
mailla, elikkä valtionmailla. Yksityismetsiä on harvoin hakattavana, mutta niitäkin on ajoittain. Hakkuut
tehdään pääasiassa harvennuksina/aukkohakkuina ja

Maailman suurin vuorovesivaihtelu on tehnyt luolia kallioon St. Martinsissa.

Eräänlainen konelapio, jota käytetään isojen taimien nostosta. Nämä taimet menivät J.D Irwing Nature Parkiin.
meidän konekunta on keskit- pois ja siirryin suoraan uu- ja kuivaimet. Kolmen kuutynyt pelkkiin avohakkuisiin. delle yrittäjälle töihin. Pal- kauden jälkeen vuokra oliJälkimuokkaukset tehdään kan maksaa kuitenkin edel- si pompsahtanut likelle 500
luontoa säästäen kevyenä leen J.D Irwing. Veroon dollaria. Talo on kaksikeräestyksenä. Aurauksia ja oja- menee täällä noin viidesosa roksinen ja lisäksi kellarikermätästyksiä ei enää tehdä.
palkasta, ja lomakorvauk- ros, missä voi puuhastella.
Alueille jätetään koske- siin neljä prosenttia. Siinä- Tässä asuu kolme muutamattomia suojavyöhykkeitä pä ne pidätykset sitten ovat- kin suomalaista konekuskia
vesistöjen ympärille ja luon- kin. Tuntipalkka lähentelee sekä talon omistaja, joka kulnollisille laskupaikoille, vaik- 19 euroa. Peruspalkan li- kee Ontariossa 20 päivän
ka ne olisivat kuiviakin, eikä säksi työnantaja maksaa sil- jaksoissa.
tehdä ajouria´, vaan puut ko- loin tällöin erilaisia ”Just beetetaan saada pois niiltä rik- cause” bonuksia. Konekanta Juhannusterveisiä
komatta maan pintakerros- on uutta ja nykyaikaista, työ- Nyt on juhannus tulossa. Kata. Tällä estetään maaperän tä saa tehdä niin paljon kuin nadalaisten juhannukseen
huuhtoutuminen veden mu- haluaa.
kuuluu jonkinlainen juhankana. Kanadassakin aletaan
Asumisessa tapahtui sel- nusjuhla ja koulut sulkevat
pikkuhiljaa mennä siihen, lainen muutos, että siirryin ovensa kesäksi silloin. Saapa
että lansseissa ei ole enää leirintäalueen majoituksesta nähdä, minkälainen juhla se
erikseen lastaajia, vaan tukki- suomalaisomisteiseen oma- on. Yöttömän yön aurinkoa
autoihin on alettu laittamaan kotitaloon asumaan. Vuokra täällä ei kuitenkaan katsella,
omat nosturit ja kuskit lastaa- on jonkun verran pienempi, koska yöt ovat säkkipimeitä.
vat itse kuormansa.
mutta vastineeksi nyt joutuu
Lähetänkin tässä samalla
tekemään itse ruokansa. Lei- kaikille sukulaisille ja tuttaKonekanta uutta
rintäalueellahan vuokra oli ville kuin kaikille lehden luTyönantaja puolella tapahtui alkuun 200 Kanadan dolla- kijoille hyvää juhannusta ja
sellainen muutos, että edelli- ria, johon sisältyi ruuat, kah- aurinkoista kesän jatkoa! R.E
nen urakoitsija myi koneet vit, pesukoneet, pesuaineet

Kortteeritalo.
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JYRKKÄFEST 2022 odotettu ja onnistunut tapahtuma
Jyrkkäkoskella 10.-11.6. järjestetty Jyrkkäfest oli onnistunut ja odotettu tapahtuma.
Perjantaina sää suosi ja yleisöä saapui paikalla heti porttien auettua. Lauantain alkuilta oli hieman hiljaisempi ja
sadekuurot välillä hieman
häiritsivät illanviettoa. Järjestäjät olivat varautuneet
mahdollisiin sadekuuroihin
ja varanneet myyntiin runsaasti kertakäyttösadetakkeja. Jyrkkäkoskelle ja takaisin

oli molempina päivinä Kurenalta Syötteen Maansiirron ja OP Pudasjärven tarjoama linja-autokuljetus.
Perjantaina
esiintyivät
Pasi ja Anssi, Portion Boys,
Chorale ja DJ. Ice K. Lauantaina esiintymislavalle nousivat Woyzeck, Matti Airaksinen alias PartaMatti ja
Pandora. Esiintymiset päätti
kestosuosikkiyhtye Movetron, joka nousi lavalle puolen yön aikaan ja päätti Jyrk-

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

Eurodanceyhtye Chorale on saavuttanut vuodesta 2000 lähtien neljä kultalevyä albumeistaan ja singleistään.

käfestit tältä kesältä.
–Yleisömäärältä
päästiin lähes tavoitteisiin. Perjantaina oli reilut 700 kävijää ja lauantaina noin 450.
Kioskituotteiden- ja juomien myynti sujui arvioidun
mukaan. Tavaraa riitti ja ylimääräistä ei juuri jäänyt varastoihin. Juomiin lisätty euron pantti on koettu hyväksi
ratkaisuksi, koska suurin osa
asiakkaista tuo tölkit ja pullot takaisin myyntipisteisiin sen sijaan että ne jäisivät
pöydille ja kentälle pyörimään, kertoi tapahtumavastaava Marko Koivula.
Pitkän tauon jälkeen niin
yleisö kuin järjestäjätkin olivat helpottuneita, kun festivaali pystyttiin, ja saatiin
järjestää. Osa vierailijoista
kertoi, että he olivat olleet
menossa yleisötapahtumiin
juuri koronan iskiessä. Näitä tapahtumia on sittemmin
peruttu moneenkin kertaan,
ja kertoivat olleensa nytkin
hieman epävarmoja tapahtuman järjestämisestä aivan
viimeisiin päiviin asti ja ostaneensa sen vuoksi lipun
vasta portilla.
Koronan vuoksi ihmiset
on muutoinkin oppinut maltillisiksi ja lippujen ennakkomyynnit ovat olleet kauttalinjan aika hiljaisia. Liput
ostetaankin nykyisin ihan
viimeisinä myyntipäivinä tai
suoraan porteilta.
– Näillä näkyminen myös
ensi kesänä tapahtuma toteutetaan
Jyrkkäkoskella. Esiintyjien varauksia on
jo alustavasti tehty ja kesän
aikana on varattava loputkin, mikäli aikoo saada ha-

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

luamansa tarjonnan kasaan.
Mikäli asia on minusta kiinni, niin tapahtuma on silloin
kaksipäiväinen, Koivula toteaa.
-Tätähän ei pysty yksin
tekemään, joten toteutuminen riippuu talkoolaisista.
Tänä vuonna oli ongelmia,
kun oli päällekkäisyyksiä:
Power Cup ja Gymnaestrada. Onneksi löytyi seuran jäsenten ulkopuolelta ihmisiä,
jotka halusivat talkoilla hyvän asian puolesta ja mahdollistaa tapahtuman toteutuminen. Iso kiitos kaikille
talkoolaisille, Koivula kiittelee lopuksi.

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.

Erkki Riihiaho

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

Väliajoilla disko täyttyi tanssijoista ääriään myöten.

Woyzeck yhtyeen nykyinen kotipaikka on Pudasjärvi. Yhtyeen toimitusjohtaja Janne Soronen on myös pudasjärveläislähtöinen ohjelmapalveluyrittäjä. Hän on vastaamassa myös
juhannusaattona Rajamaanrannassa Juhannusfestareiden
järjestämisestä.

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

Jyrkkäkosken piha täyttyi festarivieraista kumpanakin tapahtumapäivänä.

Movetron päätti tämän vuoden Jyrkkäfestiksen lauantaina
puolen yön jälkeen.
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Mistä löytyy työlle tekijöitä?
Olemme taas eläneet työmarkkinoilla mielenkiintoisia aikoja. Meillä on Pudasjärvelläkin ollut ajoittain ennätysmäärä avoimia
työpaikkoja tarjolla. Samaan aikaan edelleen on kuitenkin runsaasti myös työttömiä työnhakijoita. Monella toimialalla on ollut
haastetta saada uutta työvoimaa
ja joskus tämä on ollut myös kasvun hidasteena. Parhaillaan on lausuntokierroksella hallituksen esitys
julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen siirtämiseksi kuntien muodostamien yhteistoiminta-alueiden
järjestettäviksi vuoden 2024 aikana. Toteutuessaan lainsäädäntöuudistus merkitsee, että kuntien rooli työllisyyden hoidossa ja vastuu
työttömyyden pitkittymisestä entisestään kasvaa. Tässä muutoksessa neuvonta-, ohjaus- ja koulutuspalvelut 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 tähän haasteeseen?
Työnantajana Pudasjärven kaupunki haluaa omalla esimerkillään
osoittaa, että henkilöstö on tärkein
voimavara. Kiitos valtuutetuille,
henkilöstöpoliittiset linjaukset näkyvät aiempaa selvemmin myös
kuntastrategiassamme. Uskomme
kaupungin tulevaisuuteen ja emme
pelkää uudistumista. Palveluja tuotamme osaavalla, sitoutuneella ja
motivoituneella henkilöstöllä. Kehitämme palveluja kuntalaispalautteen perusteella. Parannamme
tuottavuutta ihmislähtöisellä, valmentavalla ja selkeällä johtamisella. Tuemme innostaen ja kannustaen henkilöstön mahdollisuuksia
kehittää itseään, omaa työtään,

työprosesseja ja työyhteisöään.
Strategia ei ole jäänyt pelkäksi sanahelinäksi, vaan olemme oikeasti panostaneet henkilöstön työhyvinvointiin. Vaikka
työn kuormittavuus on julkisellakin sektorilla ennen näkemätöntä ja muutosvauhti väistämättä
huomenna kovempi kuin tänään,
olemme monella mittarilla onnistuneet saamaan motivoitunutta, sitoutunutta ja osaavaa työvoimaa.
Työpaikalla vastaan tuleviin ongelmatilanteisiin puututaan nopeasti ja tehokkaasti. Työnantajana välitämme ja kiinnostumme aidosti.
Henkilöstöön kannattaa siis panostaa. Hyvä kellokin kuuluu kauas ja hyvän työnantajamaineen
kehittymisen hedelmiä voi kiristyvässä kilpailussa poimia pitkälle
tulevaisuuteen. Kannustan kaikkia
työnantajia, yrittäjiä ja työvoimahaasteiden parissa työskenteleviä

nostamaan henkilöstön arvostusta entisestään. Myönteinen asenne sekä työntekijän, työnhakijan
tai opiskelijan kehittymis- ja osaamismahdollisuuksiin uskominen
voivat lopulta olla se halvin ja te-

hokkain keino rekrytointihaasteissa onnistumiseen!
Tomi Timonen
kaupunginjohtaja

Tekninen ja ympäristötoiminta luo
yrittämisen mahdollisuuksia Pudasjärvellä
Kuva: Auvo Turpeinen

Yrittämisen edellytyksiä Pudasjärvellä mahdollistaa monipuolinen
toimijoiden verkosto. Apua löytyy
niin yrityskehittämiseen, työntekijöiden osaamiseen, työllistämiseen,
markkinointiin ja muihin palveluihin. Yksi tärkeä lenkki kokonaisuudessa on kaupungin teknisen ja
ympäristötoiminnan rooli, joka ei
aivan pieni olekaan.
– Pudasjärven kaupunki investoi lähivuosina useita miljoonia
euroja yhdyskuntarakenteen kehittämiseen kaavoittamalla ja rakentamalla. Kehittymisen edellytyksiä luodaan rakentamalla
yritystoiminnan liikepaikkoja, parantamalla liikenneyhteyksiä ja rakentamalla vapaa-ajan ja pysyvän
asumisen alueita, toteaa kaupungin tekninen johtaja Janne Karhu.
– Kunnallinen palvelutuotanto hankitaan myös lähes kokonaan
ostopalveluna, jossa on paljon
mahdollisuuksia paikallisille yrityksille ja työhakijoille, lisää Karhu.

Palveluurakoista
useamman miljoonan kakku yrittäjille

Pudasjärven kaupungin uuden
hankintaohjeen mukaisesti teknisen ja ympäristötoiminnan tehtäväalue järjesti kesäkuun alussa keskustelutilaisuuden yrittäjille
vuosille 2023 – 2028 tulevista pal-

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

velu-urakoista. Tilaisuus toimi
avauksena jatkossa käytäville palvelu-urakkakohtaiselle
yksityiskohtaisemmalle markkinavuoropuhelulle. Tavoitteena on saada
yrittäjien näkökulma ja osaaminen mukaan kilpailutusten valmiste-luun. Kaupunki luottaa suuresti
yrittäjien osaamiseen ja palveluntuotantokykyyn, siksi markkinavuoropuhelulla halutaan rohkaista
paikallisia yrittäjiä hakemaan mukaan palvelu-urakoihin.
Vuosien 2018 – 2023 palvelusopimusten arvo ollut yhteensä noin
8 570 000 € + lisätyöt. Tiedossa on
hyvin tälle ajalle tyypillinen kustannustason nousu, joka luo haasteita
niin ostajalle, kuin palveluntuottajalle. Euromääräinen arvo palvelu-urakoissa tulee oletettavasti
nousemaan, ja tätä kautta vaikuttamaan urakoiden sisältöön tulevaisuudessa. Palvelu-urakoiden rajapintoja ja toiminnallisia sisältöjä
tullaan suurella todennäköisyydellä muuttamaan kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Palvelutason

heikennyksiä pyritään viimeiseen
asti välttämään mutta niidenkään
mahdollisuutta ei voida poissulkea. Myös kiinteistöjen määrässä
on tullut muutoksia, ja elinkaarimallilla rakennetut kiinteistöt elävät näiden urakoiden ulkopuolista elämää.
Kesäkuun keskustelutilaisuuteen osallistui yrittäjiä niin paikan

päällä, kuin etäyhteyksillä. Selkeitä kommentteja ja mielipiteitä tuli
mm toimintojen ympärivuotisuuteen ja tienpidon aluetoimintamalliin liittyen. Yrittäjillä on nyt hyvä
mahdollisuus tuoda esiin kokemuksensa ja mielipiteensä tulevien palvelusopimusten kilpailutuksiin valmisteleville virkamiehille.
Janne Karhu, Perttu Granlund ja

Pekka Pitkänen käyvät tätä keskustelua mielellään yrittäjien kanssa. Hintavertailu on helppoa, mutta laadunarvioinnin osalta tuleviin
kilpailutuksiin toivottiin yrittäjiltä
kokemusperusteisia kommentteja
ja ajatuksia todellisista laadun mittareista.
Auvo Turpeinen
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Tartu tilaisuuteen ja tule Pudasjärvelle
Pudasjärvellä toimivat yrityksen
ja julkinen hallinto tarjoavat töitä
poikkeuksellisen paljon. Nyt kannattaa punnita kaikki hyvät syyt
tulla Pudasjärvelle! Haluamme
erottua positiivisesti paikkakuntana, jossa eletään kestävästi Hirsipääkaupungissa. Meidän vahvuutena ovat mm. hiilineutraali
puutuoteteollisuus ja kestävä matkailu.
Pääset mukaan tuotantoihin,
jossa suunnittelemme ja valmistamme pitkäikäisiä tuotteita ja palveluita 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 valinnoista.

Vain hyviä
syitä - Tekijöitä
Pudasjärvelle

Pudasjärvellä on tartuttu alueen
vetovoima- ja rekrytointitarpeisiin
uudella näkökulmalla. Vain hyviä
syitä - Tekijöitä Pudasjärvelle -hanke on kaupungin ja yritysten yhteinen vetovoimahanke, joka tukee ja
vahvistaa pudasjärveläisten pk-yritysten rekrytointiosaamista.
Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että Pudasjärvellä toimiviin yrityksiin saadaan osaavaa työvoimaa ja siitä osataan pitää kiinni.

Yrittäjät ovat pyytäneet, että Pudasjärven kaupunki tukee pk-yritysten kasvua ja kehitystä. Hankkeen taustalla on Pudasjärvellä
toimivien yritysten pitkään jatkunut työvoimapula.
Pudasjärven Kehitys Oy teki
alueen yrityksille kyselyn rekrytointitarpeista. Tässä muutamia nostoja:
• Huono yrittää, jos ei saa työvoimaa.
• Yritykset sijoittuvat ja kehittävät toimintaa sinne, missä työvoimaa on mahdollisuus saada.
• Tiedossa on, että Pudasjärvellä
toimiviin yrityksiin on kiinnostusta. Vanha mielikuva jarruttaa
päätösten tekemistä.

• Jos ajatellaan yrityksiä, joita täällä toimii, niin yrittäjillä on velvollisuus pitää siitä kiinni, että
yritykset ovat houkuttelevia
työnantajia.
• Informaatiota tulisi jakaa minkälaista osaamista haetaan paikkaan.
Vastaamme hankkeella mm.
näihin kysymyksiin. Haluamme
kasvaa ja kehittyä Pudasjärvellä, olemme ottaneet kopin yritysten rekrytointitarpeista. Järjestämme innostavia tilaisuuksia, joissa
yrityksiä valmennetaan työpaikkamielikuvien rakentamisen, modernin henkilöstöhallinnon sekä
digitaalisten kanavien osaajina.
Toimenpiteiden aika on 1.6.2022-

31.8.2023.
Kiinnostavia työpaikkoja löytyy
kymmenittäin monilla eri aloilla.
Hankkeen kautta vahvistetaan työhyvinvointia ja lisätään työn tuottavuutta. Osaamisen myötä alueen
työpaikkojen vetovoimaan saadaan kiinnitettyä huomio ja yritykset saavat uusia osaajia.
– Tämä on sitä yhdessä tekemistä, muutamme Pudasjärven
mielikuvaa yhdessä ja haluamme
olla Suomen houkuttelevin kunta omilla vahvuuksillamme, kertoo
henkilöstöpäällikkö Heli Huhtamäki Pudasjärven kaupungilta.
Riikka Tuomivaara,
Pudasjärven Kehitys Oy

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

Pudasjärven Kehitys Oy:n
yritysneuvontapalvelut
Pudasjärven Kehitys Oy tarjoaa maksutonta ja
luottamuksellista yritysneuvontaa yritystoimintaa
suunnitteleville ja toimiville yrittäjille.
Aloittavien yritysten neuvonnassa sparrataan ja
haastetaan yritysideaa. Samalla ohjataan liiketoiminta-, ja markkinointisuunnitelman ja kannattavuuslaskelman teossa. Tavoitteena on, että yrittäjä tekee
käytännönläheiset ja toiminnalliset työvälineet yritystoiminnan perustaksi. Näillä samoilla dokumenteilla yrittäjä hakee sitten rahoitusta, starttirahaa ja
tarpeen tullen investointitukea. Neuvonnan aikana
käydään läpi mm. yrittäjän sosiaaliturvaa, vakuutuksia, lupa-asioita ja verotusta.
Yksi neuvontapalveluja käyttänyt henkilö on
Anne-Mari Räisänen, joka perusti Räisäsen siivous- ja kiinteistöpalvelut nimisen yrityksen. Räisäsen

yritystoiminta pohjautuu vankkaan ammatilliseen
osaamiseen, ja siivouspalveluille nähtyyn kovaan
kysyntään. Jos asiakkaita piisaa, niin jatkossa yrittäjä voi palkata myös työntekijöitä.
Toimivien yritysten kanssa mietitään kehittämistoimenpiteitä, oli se sitten markkinointia, investointia, verkostoitumista, osaamisen kehittämistä /
koulutusta, toimitilaratkaisuja, työntekijöiden rekrytointia tai omistajanvaihdos. Neuvonnassa yhteistyökumppaneina ovat mm. Oulun Seudun Leader, ELY, pankit, Finnvera ja Pohjois-Pohjanmaan
yrittäjät. Yhteistyö hankkeiden ja seudullisten kehittämispalvelujen toimijoiden kanssa pelaa hyvin ja
joustavasti.
Auvo Turpeinen

Uutta työvoimaa
tarvitaan
Matkailu- ja palvelualan yrittäjät tarvitsevat uutta työvoimaa. Pudasjärveltä löytyy hyvät puitteet viihtyä ja tehdä töitä.

Kiireen Raja Pirtti Cafe Hyvän olon keskuksessa. Heli
Pekkala tiskin takana ja Liisa Kynsijärvi asiakaspuolella.
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Pudasjärveläiset yritykset
digimurroksen keskellä
Sinikka Blomster ja
Seija Herukka tekevät ahkerasti töitä
Kynttilätalolla.
Digitaalisuudella tarkoitetaan tietotekniikan yleistymistä arkielämässä. Kaupankäynnissä, julkisissa palveluissa, maataloudessa,
teollisuudessa, terveydenhuollossa, työpaikoilla, harrastuksissa, eli
sekä ihmisten ja organisaatioiden
välisessä vuorovaikutuksessa kaikilla elämän osa-alueilla.
Käynnissä olevan KOHOTA
– hanke avulla lisätään työnhakijoiden, heikossa työmarkkinatilanteessa olevien, maahanmuuttajien, opiskelijoiden sekä yritysten
ja organisaatioiden henkilöstön digiosaamisen vahvistamista.
Tähän mennessä Kohota – hanke on pääasiassa keskittynyt Pudasjärveläisten yritysten digiosaamisen kehittämiseen. Yrityksille
on järjestetty aktivointitilaisuuksia,
joiden avulla on yrityksiä herätelty
osallistumaan meneillään olevaan
murrokseen. Koulutuksia digitaalisuuden haltuun ottamiseksi on
järjestetty jo puolen kymmentä tilaisuutta. Niissä on keskitytty sähköisen liiketoiminnan haasteiden
voittamiseen, digitaalisen jalanjäljen tuottamiseen, markkinointiin,
markkinointimateriaalin tuottamiseen ja eri digitaalisten markkinointikanavien haltuunottoon sekä
verkkokaupan perustamiseen.
Kynttilätalon yrittäjät, Sinikka
Blomster ja Seija Herukka ovat
olleet aktiivisesti mukana koulutuksissa. Heille Kohota – hank-

keen koulutukset ovat tulleet kuin
tilauksesta. Jo jonkin aikaa yrittäjät olivat miettineet sosiaalisen median mahdollisuuksia tuotteiden
ja Kynttilätalon brändin markkinoinnissa ja nyt käytännön läheinen koulutus tuli omalle paikkakunnalle. Tekniikka, digitaalisuus
ja sosiaalisen median käyttöönotto tuntunut aikaisemmin hankalalta ja jopa hieman pelottavalta. Nyt
kuitenkin koulutuksien myötä pelon tilalle on tullut uteliaisuus. He
ovat harjoitelleet itsenäisesti lyhytvideoiden tekemistä, jota Sinikka

ja Seija esittelevät innoissaan. Kehitystä on siis tapahtunut paljon ja
ymmärrys lisääntynyt koko mediakentän osalta.
Yrittäjien mielestä on erittäin tärkeää ymmärtää digitaalista maailmaa paremmin, jotta voi
itse ostaa oikeita palveluita mainostoimistoilta ja some yrityksiltä.
Sinikka ja Seija aikovatkin osallistua jokaiseen tulevaankin koulutukseen. Hankkeen koulutusten
ajankohdatkin ovat heille erittäin
sopivia koska varsinainen kynttiläsesonki alkaa syksyllä ja silloin pi-

tää olla hyvässä iskussa, niin tuotteiden kuin some markkinoinnin,
että verkkokaupankäynnin osalta.
Projektin puuhamiehet lupaavatkin kaiken avun, jotta tässä tavoitteessa onnistutaan, niin Kynttilätalo kuin muutkin mukana olevat
yritykset. Koulutukset ovat neutraaleja, eli ei olla kauppaamassa ja
pakottamassa, vaan tukemassa ja
sparraamassa yrittäjiä eri teknisten ratkaisujen ja sosiaalisen median kanavien käyttöön. Digimarkkinoinnista kiteytti eräs koulutuksiin
osallistuja sanoen, että enää ei ole
Lukkomatti
tarkastelemassa
Pirtin Kohtaamon
lukitusta.

Kynttilän valmistusta.

Kuvat: Tiia Brinck

yhdelläkään yrityksellä ole varaa
olla pois asiakkaiden käyttämistä
kanavista.
Myös projektin kouluttajat saavat Seijalta ja Sinikalta positiivista
palautetta, Kirsi Mikkola ja Juha
”Vauhtipyörä” Ahola ovat heidän mielestään todellisia alansa
osaajia.
Lukkomatti on myös osallistunut koulutuksiin. Hänellä on
muutamia vuosia sitten perustettu verkkokauppa. Koulutuksesta
Matti on saanut lisätietoa, miten
hyvin toimiva verkkokauppa perustetaan, kuinka sitä tulee operoida ja miten tehdään markkinointia
sosiaalisessa mediassa. Nyt mielessä on oman verkkokaupan uudistaminen näitä oppeja noudattaen.
Hän myös miettii alkaisiko tehdä
ohjevideoita ja oppaita lukkojen
asennuksiin.
Leo Siira
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Digikoulutusta OSAOn henkilöstölle
Koulutuskuntayhtymä OSAOn
Pudasjärven yksikkö on mukana
digitalisaatiota Pudasjärvellä edistävässä Kohota-hankkeessa. Ammatillisen koulutuksen piirissä
työskentelevän henkilöstön on tärkeää pysyä mukana digitalisaation
kehityksessä.
Tulevan talven aikana on luvassa monenlaisiin digitalisaation
osa-alueisiin liittyviä koulutustilaisuuksia yksikön henkilökunnalle.
Erityisesti opettajien keskuudessa
on kartoitettu niitä osaamiskapeikkoja, joihin kaivataan vahvistusta. Suunnitellut aiheet vaihtelevat
Office365:stä verkkokauppaan.
Vaikka koulutukset painottu-

vatkin ensi talveen, ehdittiin jo ennen kesälomia toimintaa hieman
käynnistellä. Ensimmäisten tilaisuuksien aiheena oli videot sosiaalisessa mediassa, kouluttajana Juha
”Vauhtipyörä” Ahola.
– Oikein hyvä ja ajankohtainen
aihe, että saataisiin alakohtaista arjen materiaalia levitettyä someen,
sanoo opintopäällikkö Kaisu
Möttönen.
– Mielestäni henkilökunta on
ollut myös innostunutta näistä
koulutuksista. Opettaja on ollut
todella hyvä ja innostava, Möttönen toteaa.
Samoilla linjoilla on yksikönjohtaja Keijo Kaukko.

Lehtorit Paavo
Kortetjärvi ja
Esko Sivén
koulutustilaisuudessa.

Kuva: Marko Lakkala

– Vauhtipyörä veti kyllä hyvin,
ja nyt ruvetaan niitä meidän tiktokeja hänen ohjeillaan tekemään,
sanoo Kaukko.
Konkreettisena tuloksena yksikön ensimmäiset videot onkin jo
julkaistu TikTokissa tilillä osaopudasjarvi. Aivan ensimmäistä videotamme on katsottu jo noin 8 000
kertaa.
Marko Lakkala

Akkuna yritys Oy,
tarina digitoiduista toiminnoista
Digitaaliset palvelut ovat hitaasti
mutta varmasti tulleet osaksi lähes
kaikkia elämän alueita viime vuosikymmenien aikana. Kuka vielä
muistaa, kun pankkiin piti jonottaa, että sai käteistä seuraavaksi viikoksi tai että veroilmoitus täytettiin
kynällä. Jopa seuranhaku on siirtynyt nettiin. Me kuluttajat näemme
digitaalisuuden lähinnä verkkoasiointina mutta digitaalisuus on paljon enemmän. Seuraavassa jutussa
kuvaan erään kuvitteellisen yrityksen toimintoja, jotka ovat vahvasti
digitalisoitu.
Markkinointipäällikkö Marja
laatii uutta some-kampanjaa talven
ikkunatoimituksiin. Tarjouksena
ilmainen mittauspalvelu sekä vuositarkastus vuoden kuluttua asennuksesta. Marja työstää kampanjaa
varten tekstit, kuvat ja lyhytvideon
kameran ja taitto-ohjelman avulla. Hän vie kampanjan aineiston
yrityksen internet-sivuille sekä ostaa Google ja Facebook mainontaa koko Suomen alueelta. Lisäksi
Marja vie aineiston asiakaskirjeen
viestin sisällöksi. Asiakaskirje lähetetään sähköpostijakeluna. Päivän päätteeksi Marja viimeistelee
ja julkaisee blogikirjoituksen yrityksen LinkedIn profiiliin yrityksen uutuustuotteesta, parvekelasi
elementeistä, joka voidaan avata ja
sulkea sähköisesti.
Myyntipäällikkö Matti aloittaa työpäivän katsomalla viikonloppuna nettilomakkeen kautta
tulleet tarjouspyynnöt ja aikatau-

luttaa kalenteriin tarjousten valmistelun. Hän tulostaa myyntiraportin edelliseltä kuukaudelta
ja lisää raporttiin ennusteen alkavan kuukauden myynneistä. Matti myös listaa myyntipalaverissa raportoitavat uudet yritysasiakkaat,
joihin hän ottaa yhteyttä alkavalla
viikolla. Järjestelmän asiakashallinta osio muistuttaa Mattia avoinna
olevista tarjouksista. Hän ottaa yhteyden asiakkaisiin ja saa monta tilausta suljettua. Matti kirjaa yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään
viikonlopun aikana saapuneet sähköisesti allekirjoitetut tilaukset ja
sopii tuotannon kanssa toimitusajat. Vahvistukset toimituksista
asiakkaille lähtee sähköpostitse järjestelmästä automaattisesti. Lähetetyt viestit kirjautuvat järjestelmän
asiakashallinta osioon talteen. Matti on varannut omaan kalenteriinsa
työaikaa sosiaalisen median parissa työskentelyyn. Hän lukee LinkedIn ja Facebook postaukset sekä
kommentoi kiinnostavat. Matti on
aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä ja yritys saa runsaasti tarjouspyyntöjä Matin aktiivisuuden ansioista.
Tuotannon esimies Erkki tarkastaa järjestelmästä yövuoron aikana lähteneet tilaukset ja huolehtii
jälkitoimitukset lähteviin kuljetuksiin. Perehdyttyään tulevan viikon
tuotantoennusteisiin hän huomaa,
että luvatut toimitukset vaativat lisää henkilökuntaa, keskiviikosta perjantaihin, kaikissa kolmessa

vuorossa. Hän lähettää sähköpostilla henkilöstövuokrausyritykselle pyynnön vuokrahenkilöistä loppuviikolle. Erkki saa välittömästi
vastauksen ja sijoittaa vuokrahenkilöt työvuoroihin. Erkki tarkastaa myös yrityksen internet-sivujen
kautta saapuneet asiakaspalautteet
ja vastaa niihin.
Tuotannon työntekijä Milla
avaa kannettavalla päätteellä seuraavan työtilauksen ja alkaa asetella koneita työtilauksen mukaisesti.
Logistiikkahenkilö Lasse saa
materiaalipyynnön järjestelmästä
Millan työtilausta varten. Hän toteuttaa työtilausta vastaavan keräilyn ja toimittaa materiaalin tuotantolinjan alkupäähän.
Milla aloittaa työtilauksen mukaisesti erän valmistuksen. Hän
raportoin valmistuvat työvaiheet
suoraan järjestelmään kannettavalla päätteellä. Millan työtilaus valmistuu. Hän kuljettaa tilauksen
trukilla logistiikan lähtöalueelle.
Lasse tekee laatutarkastuksen
lähtevään tilaukseen, pakkaa sen
sekä muodostaa/tulostaa rahtikirjat järjestelmästä. Järjestelmä lähettää rahtikirjat sähköisessä muodossa kuljetusliikkeelle, joka varaa
tarvittavan kuljetuskapasiteetin tilausta varten ja kuljetuksen seuraavalle päivälle. Järjestelmä muodostaa automaattisesti laskun
lähtevästä tilauksesta.
Lasse ottaa vastaan saapuvan
tavaran. Osan saapuneesta tavarasta hän tuotantosuunnitelman mu-

kaisesti keräilee valmiiksi toimitettavaksi tuotannon lattialle. Loput
saapuneet tavarat hän varastoi eri
varastopaikoille järjestelmän ohjeiden mukaisesti.
Ostaja Kyösti tarkastaa verkkolaskupalvelun kautta saapuneet,
järjestelmän automaattisen täsmäytyksen virhelistalle asettamat
osto laskut, niitä on kaksi kappaletta. Kyösti tarkastaa laskut ja toteaa niiden olevan sopimuksen
mukaisia, joten Kyösti hyväksyy ne
maksettavaksi. Kaikkiaan vuorokauden aikana automaattisesti hyväksyttyjä laskuja on noin 100 kappaletta.
Toiminnanohjausjärjestelmä
muodostaa joka päivä myyntilaskuista laskuaineiston. Reskontran
hoitaja Ulla tarkastaa virhelistalle päätyneet laskut. Niiden tiedoissa on joitakin puutteita. Ulla korjaa
puutteet ja vapauttaa koko laskuaineiston laskutettavaksi. Järjestelmä lähettää päivän lopussa laskuaineiston laskupalveluoperaattorille.
Laskupalveluoperaattori toimittaa
laskut asiakkaille verkko-, sähköposti tai paperilaskuina. Ulla tarkastaa myyntireskontran ja siirtää

kerran karhutut maksamattomat
myyntilaskut perintätoimiston hoidettavaksi.
Yrityksen liikevaihto on kasvussa ja sen takia yrityksellä on useita kiinnostavia työpaikkoja avoinna. Niihin on tullut vain vähän
hakemuksia.
Henkilöstöjohtaja
Heli käynnistää yrityksen LinkedIn
profiilissa rekrytointikampanjan.
Hän jakaa kampanjan koko henkilökunnalle ja pyytää henkilökuntaa
jakamaan kampanjan ilmoitukset
omissa sosiaalisen median kanavissaan.
IT-päällikkö Tero on tekemässä uutta sopimusta IT-palvelutalon kanssa. Sopimuksessa keskitetään yrityksen palvelinympäristöt,
tietoliikenneyhteydet, sisäverkon
ja kyberturvallisuuspalvelut yhdelle toimittajalle. Toimittaja on valittu tiukan valintaprosessin jälkeen
yrityksen tärkeäksi kumppaniksi. Tavoitteena on paitsi parantaa
it-palveluiden käytettävyyttä, luotettavuutta ja turvallisuutta myös
saavuttaa kustannussäästöjä keskitetyn kumppanin avulla.
Leo Siira
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Täsmätyölle tekijöitä

KUVA: Tiia Brinck

Pudasjärvelle on rakennettu yhteistyömalli, joka
auttaa osatyökykyisten työllistymistä sekä tukee
yritysten rekrytointia ja työvoimansaantia. Toimijaverkosto on sitoutunut tarjoamaan tukea sekä
yrityksille että työntekijälle.
Räätälöityyn
koulutukseen
osaamista tarjoavat OSAO ja TEpalvelut. TE-toimiston työkykykoordinaattorit auttavat kaikissa
täsmätyökykyisten palkkaamiseen
liittyvissä asioissa. Heidät tavoittaa
parhaiten s-postilla kuntoutusneuvonta@te-toimisto.fi.
Täsmätyö tarkoittaa työtehtävien, -aikojen ja -olojen mukauttamista työntekijän osaaminen ja
työkyky huomioiden yrityksen tavoitteisiin. 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 työkykykoordinaattori Marja Hiissa,
kaupungin työllisyyspalveluiden
yksilövalmentaja Lilja Parviainen ja Livokas ry:n Osallisuudella
työkykyä -hankkeen työvalmentaja
Jari Pekkala kokeilevat ja rakentavat toimintamallia sopivaksi Kontiotuote Oy:n tarpeisiin. Hiissa
ja Parviainen lupaavat tulla myös
muihin yrityksiin yrityskäynnille ja
etsimään yrityskohtaisia ratkaisuja täsmätyöntekijöiden työllistämiseksi.
-Kontiotuotteella oli jo ennen
Täsmätyötä yrityksiin –valmennusta kokemusta yhteistyöstä. Livokkaan kanssa työkokeilujen jär-

Kontion työntekijä Mika Timonen näytti tehtaan toimintaa Lilja Parviaiselle ja
Jari Pekkalalle.
jestämisestä
Kontiotuotteella.
Kokeilut ovat olleet loistava tapa
tunnustella ja nähdä työtehtävien
sopivuus niin työkokeilijalle kuin
meille työnantajana. Valmennuksen avulla verkostoon saatiin lisäksi mukaan myös muita työllistämispalveluita tarjoavia tahoja ja
kehitettyä yhteinen toimintamalli,
jonka avulla säännöllisesti tarkastellaan 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 sopineet, että jokaisella toimijalla
on tietyssä kohtaan oma tarkempi tehtävä osatyökykyisen polussa
Kontiolle työkokeiluun ja palkkatukityöhön. Tämä selkiyttää asioiden hoitamista ja näin vältytään
monen toimijan yhtäaikaisilta yh-

teydenotoilta asiakkaaseen tai yritykseen, avaa Parviainen.
Vahvaksi-hankkeessa jatketaan
toiminnan jalkauttamista. Täsmätyökykyisten työllistämisestä kerrotaan tarkemmin yrittäjille suunnatuissa tapahtumissa 8.9. klo

10-12 Pirtin Kohtaamolla ja aamukahveilla Rajamaan rannassa 22.6. klo 8-9. Lopullisia tuloksia hankkeen toiminnasta tuodaan
esille loppuseminaarissa 29.9.2022
klo 12-16.
Aili Jussila

X

Tarjoamme 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

Lyhyesti

Vahvaksi - osatyökyisten työllistäminen -hankkeen toimesta on etsitty osatyökykyisen työllistymisen
polkua yrityksiin. Kevään aikana
on järjestetty Täsmätyötä yrityksiin
valmennus, jossa on tarjottu koulutusta työntekijöiden työkykyratkaisujen tuottamiseen, työnkuvien
muokkaamiseen, osatyökykyisten
työntekijöiden työn muotoiluun ja
työhön paluun tukemiseen.
Valmennukseen ovat osallistuneet 4 paikallisen yrityksen lisäksi Pudasjärven kehitys, TE-palveluiden työkykykoordinaattorit,
OSAO, kaupungin työllisyyspalvelut, Livokkaan Osallisuudella työkykyä -hanke ja Oulunkaaren avoja tuetuntyön palvelua tarjoava
Pudasjärven työkeskus. Tällä porukalla rakennettiin Täsmätyölle tekijöitä Pudasjärvellä toimintamalli.
Verkoston valmentajilla on
mahdollisuus toimia yritykselle
apuna työntekijöiden kartoittamisessa, haastattelussa ja tutustumisessa työpaikolla. He voivat olla
työntekijän tukena jo myös työllistymisen alkuvaiheessa.
TE-palveluiden työkykykoordinaattoreilla on osaamista tukea yritystä työn räätälöinnissä työntekijälle sopivaksi.
Osatyökykyisen palkkaamiseen
on saatavissa taloudellista tukea
TE-palveluilta ja Pudasjärven kaupungilta. Tukimuotojen hakemiseen tarjotaan neuvontaa, vaikka
kädestä pitäen.

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

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

Osatyökykyisten työllistämisen Pudasjärven malli
Vahvaksi-osatyökykyisten työllistäminen -hankkeessa on rakennettu verkostoyhteistyöllä osatyökykyisten palvelupolkuja ja työllistämisen mallia Pudasjärvelle. Nyt on aika kertoa tuloksia. Mikä tukee kohti
työtä ja siinä jaksamista? Mikä auttaa löytämään lisää tekijöitä? Pudasjärvi tunnetaan vahvasta kehittämisestä täällä eläviä ihmisiä varten.
Tule kuulemaan niistä hankkeen loppuseminaariin 29.9.2022 klo 1216 Kurkisaliin.
Kutsuvat Aili Jussila, Marjo-Riitta Alatalo ja
Sini Kauppila-Vääräniemi
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Hankinnoilla työllistäminen aloitetaan Pudasjärvellä
Pudasjärven kaupungin hankintaohje ohjeistaa edistämään Toimintamallia rakennetaan yhdessä hankintatoimen,
hankinnoilla työllistämistä niihin soveltuvissa hankinnoissa. teknisen toimen, työllisyyspalveluiden ja yritysten
Tulevissa hankintasopimuksissa tullaan ottamaan käyttöön edustajien kanssa.
työllisyyttä edistäviä hankintakriteereitä ja sopimusehtoja.
Työllistämisehdolla tarkoitetaan
julkisissa hankinnoissa tarjouspyyntöön ja hankintasopimukseen
sisällytettyä erityisehtoa, joka velvoittaa sopimuskumppania työllistämään vaikeassa työmarkkinaasemassa olevia henkilöitä. Näitä
ovat esimerkiksi, pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset, maahanmuuttajat ja nuoret. Ehtoa voi
hyödyntää esimerkiksi, palkkasuhteeseen työllistämiseen, oppisopimustyöllistämiseen, työkokeiluun,
työssäoppimiseen tai työharjoitte-

luun.
Palveluntuottaja yritys itse valitsee ja rekrytoi hankintakriteerien
mukaiset työntekijät. Pudasjärven
kaupungin
työllisyyspalveluissa
valmistaudutaan antamaan tarvittavaa tukea työllistämisehdon täyttävien henkilöiden rekrytointiin ja
työllistämiseen liittyvien taloudellisten tukien hakemiseen. Työllistäminen voidaan tehdä mihin
tahansa työtehtävään palveluntuottajan tai sen alihankkijan palvelukseen.

Pudasjärveläisiä
yrityksiä on kuultu
toimintamallista

Yrityksiä on kuultu hankinnoilla
työllistämisen toimintamallin soveltuvuudesta tuleviin palveluhankintoihin ja osallistettu kilpailutusja sopimusasiakirjojen laadinnassa.
Yrityksille tehtiin kysely maaliskuussa 2022 Vahvaksi osatyökykyisten työllistäminen -hankkeen
toimesta. Yrittäjät kokivat toimintamallin esittelyn ja kyselyllä kuu-

lemisen hyvänä yhteistoimintana
kaupungin suunnalta. He pitivät
hankinnoilla työllistämisen toimintamallia positiivisena asiana.
Yritykset näkivät mahdolliseksi työllistää monipuolisesti ehdon
mukisesti. He toivoivat saavansa
tukea rekrytointiin ja palkkatukien hakemiseen. Varsinaisesti esteitä työllisyysehdon toteuttamiselle ei nähty, kun ehdot ovat selvät.
Haasteena nähtiin soveltuvan henkilöstön löytyminen.
Yrittäjät kommentoivat:

”En löydä mistään työntekijää,
mitä voisin tehdä?”

– Tilaajan toiveiden mukaan
toimitaan.
– Hyvä vaihtoehto työllistää.
– Urakoihin ei ole varaa laskea
ylimääräisiä henkilökuluja näitä
varten, että pysyy kilpailussa mukana. Näin alistamalla urakoihin
ainoastaan onnistuu palkata.
Lisätietoja toimintamallista antaa
Vahvaksi-hankkeen projektipäällikkö Aili Jussila ja tekninen johtaja Janne Karhu.
Aili Jussila

MAINOS

–TE-toimiston Työmarkkinatori valjastaa tekoälyä rekrytointisi tueksi
Rekrytointeja työkseen tekevät ovat varmasti huomanneet, että rekrytoinnit ovat vaikeutuneet ja sopivien työntekijöiden löytäminen on
toisinaan haasteellista. Työmarkkinatori on uusi
työn ja osaamisen verkkopalvelu, jossa työpaikat ja tekijät löytävät toisensa entistä paremmin – tekoälyä hyödyntäen.
– Työnantaja voi hakea työpaikkaan sopivia ehdokkaita Työmarkkinatorin julkisista profiileista. Näin yrityksellä on
mahdollisuus rekrytoida sopiva
tekijä ilman työpaikkailmoittelua, asiantuntija Tatu Ronkainen
Pohjois-Pohjanmaan
TE-toimistosta kertoo.
Työmarkkinatorilla on jo kaksi tuhatta työnhakijaprofiilia.
Määrä tulee kasvamaan seuraavien kuukausien aikana tuhansilla,
sillä TE-toimistojen uuden asiakaspalvelumallin myötä työnha-

kijoita ja työnvaihtajia ohjataan
tekemään työnhakuprofiili Työmarkkinatorille.
– Tekoäly hyödyntää työnhakuprofiileja, joten työnhakijoiden laadukkaasti luodut profiili
auttaa yritystä löytämään sopivimmat tekijät, jatkaa Ronkainen.
Suorahaku helpottaa rekrytointia erityisesti tehtäviin, joihin on vaikea löytää sopivia ehdokkaita. Lisäksi sen odotetaan
tuovan yrityksille rekrytointiin
liittyviä kustannussäästöjä.

Työmarkkinatori

• Julkinen palvelualusta, joka tuo työelämäpalvelut samaan osoitteeseen tyomarkkinatori.fi.
• Kirjaudu sisään ja selaa työnhakijoita tai luo työpaikkailmoitus osoitteessa tyomarkkinatori.fi/tyonantajat-ja-yrittajat.
• Parantaa työnhakijan mahdollisuuksia löytää omaa
osaamistaan vastaavaa työtä ja työnantajan mahdollisuutta löytää sopivia tekijöitä.
• Sisältää tulevaisuudessa myös uudistetun TE-palvelujen henkilö- ja yritysasiakkaan sähköisen asioinnin.

Lyhyesti

X

Tatu Ronkainen.

Toisinaan
työpaikkailmoituskin on
paikallaan

Työpaikkailmoitus on toisinaan
edelleen hyvä väylä etsiä osaajia ja
saada laajempaa näkyvyyttä työpaikalle ja yritykselle – työnantajamielikuvan kirkastamisesta puhumattakaan.
Ilmoituksen jättämisen jälkeen
Työmarkkinatori ehdottaa työnantajalle profiilien joukosta sopivia osaajia. Rekrytoija voi jäädä
odottamaan hakemuksia tai ottaa
suoraan yhteyttä Työmarkkinato-

rin ehdottamiin kandidaatteihin.
Viestit työnantajan ja työnhakijan välillä liikkuvat anonyymisti ja
tietoturvallisesti.
Työmarkkinatorilta työpaikkailmoitukset julkaistaan myös
EURES-portaalissa, joten myös
kansainvälinen rekrytointi Euroopasta ja ETA-alueelta mahdollistuu yhdeltä istumalta.

Työmarkkinatorilla
olet ajan tasalla

Työnhakuprofiilin laatiminen on
tehty käyttäjälle mahdollisimman
helpoksi ja Työmarkkinatorilta

löytyy myös kattavat ohjeet profiilin laatimiseen. Käyttäjän tietoturvasta ja henkilötiedoista pidetään erityisen hyvää huolta, joten
palveluun tunnistautuminen tapahtuu verkkopankkitunnuksilla
tai mobiilivarmenteella.
Työmarkkinatori on julkinen
ja kaikille työnantajille maksuton palvelu. Tavoitteena on tarjota helppokäyttöinen ja kattava
digitaalinen palvelualusta, jonka
avulla asiakkaalle löytyy yhdestä
palvelusta kaikki mitä hän rekrytoinnissa tai työnhaussa tarvitsee.
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Aili työn syrjässä kiinni
kohta 40 vuotta vanhuspalveluissa
Pudasjärven Hirsikartanolla, Oulunkaaren tehostettua palveluasumista vanhuksille tarjoavalla yksiköllä, on hiljaista. Tunnelma on
rauhallinen, ikkunasta heijastuu
vain upea Iijoki ja vehreät kesäiset maisemat. Asukkaat ovat juuri nauttineet aamupalan – on menty aamutoimiin hoitajien kanssa tai
vietetään omaa aikaa omissa huoneissa.
Avotyönohjaaja kyselee hoitajilta Ailia.
– Juu, kyllä oli äsken tässä. Missähän mahtaa nyt olla? Taisi lähteä
ruokatäydennystä hakemaan, hoitaja vastaa.
Pian kuuluu kärryjen hurina,
kun Aili ilmestyy käytävälle.
– Hei, sinä tulit, Aili huikkaa ja
lisää, että hoitaa ensin ruoat kärrystä jääkaappiin, jutellaan sitten.
Rivakasti ja täsmällisesti maidot
ja leivät katoavat jääkaappiin oikeille paikoilleen. Ailin aamu on alkanut puoli yhdeksältä ja touhua on
riittänyt. Ailin työtehtäviin kuuluu
muun muassa ruokailussa avustamista, keittiöltä, roskien ja pyykkisäkkien vientiä – maanantaista perjantaihin, 5 tuntia päivässä.
Vuodet ovat vierineet joutuin Aili kertoo pian 40-vuotiaasta työurastaan vanhuspalveluissa ja häneltä löytyy siisti nippu todistuksia.
Ailin työura alkoi Helmikodin keittiötä lähes neljäkymmentä vuotta
sitten. Ennen vanhustyöpaikkaan
siirtymistä Aili kävi Pudasjärven
päivähuoltolassa, Pirinrannan koululla, vuodesta 1979 alkaen, pääasiassa käsitöitä tehden työosastolla. Päivähuoltola aikoina Aili kävi
opiskelemassa kudonta-alaa ja talousalan aputyöntekijän kurssin

Kuvat: Tiia Brinck

Hillevi ja Aili nautiskelevat auringosta Hirsikartanolla.
Alavudella.
Vuonna 1984 Aili pääsi harjoittelemaan Helmikotiin ja seuraavana vuonna alkoi työskentely keittiöapulaisen tehtävissä. Ailin
säilyttämistä vanhoista todistuksista selviää, että hän on tuohon aikaan osallistunut ruoan jakeluun
asukkaille ja huolehtinut asukkaiden kanttiiniostoksista, osallistunut vuoteiden kunnostukseen, auttanut 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 koulutukseen vuonna 2002, vanhainkodin
johtajan kirjoittamassa suositustodistuksessa lukee, että Aili haluaa
oppia uusia asioita. Epäselvät tilanteet hän selvittää kysymällä toisilta
työntekijöiltä. Aili on huolellinen
ja tarkka työssään, suhtautuminen asukkaisiin ja henkilökuntaan
on asiallista ja hyvällä huumorintajulla hän selviytyy hankalistakin
tilanteista. Työelämässä hän osaa
joustaa, mutta on ehdottoman oikeudenmukainen. Aili on pidetty
työtoveri henkilökunnan keskuudessa. Tämä pitää paikkansa vielä

tänäkin päivänä.
Oulun sosiaali- ja terveysalan
oppilaitoksen opinnoista vuonna
2003 Aililta nousee mieleen tietokone opinnot ja se, miten avustamista ruokailutilanteissa opetettiin.
Opiskelijat syöttivät toisiaan – siinä oppi miltä syöttäminen tuntuu
ja miten se tehdään vanhusasukas
huomioiden. Todistuksesta pistää
silmään maininta, että Aili kertoo
ryhmässä rohkeasti mielipiteensä ja on esimerkillään saanut muut
mukaan toimimaan käytännön
työtehtävien harjoittelussa.
Jo opiskeluaikoina Aili oli erittäin liikunnallinen ja hallitsi juoksun pikamatkojen ja hiihdon
harjoittelun. Onpa Aili jopa saavuttanut 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 Helmikodille ja vuodesta 2017 Hirsikartanolle, lisäksi vielä työrupeama Koivukodilla, on taittunut reippaasti
kävellen säällä kuin säällä.
Hirsikartanolla Aili saa kehuja nykyiseltä esimieheltään, palveluesimies Hillevi Illikaiselta.
Aili on sitoutunut ja pystyvä töihinsä. Aili on hyvällä tuulella tullen
mennen, pahaa päivää ei taida olla-

Aili laittaa rivakasti
ruokailusta jääneitä
tähteitä pois.

kaan. Loma- ja vapaa pyynnöt tulevat Aililta ajoissa. Aili tekee työnsä ilolla ja huumorilla ja on iso apu
Hirsikartanon muulle henkilökunnalle. Alalleen Ailin tapaan omistautunut osatyökykyinen on oikea
aarre työnantajalle.
Tänä syksynä on tullut aika hiljentää tahtia, keskiviikot Aili varaa
kotipäiviksi. Suunnitelmissa on vähentää tasaisesti työpäiviä Hirsikartanolla viimeiseen työpäivään
asti, joka on vuoden 2024 alussa. Ailista tuntuu toisaalta hyvältä
vaihtaa vapaalle, ehtii ja jaksaa tehdä kotihommiakin paremmin, toisaalta lisääntyvä vapaa-aika oudoksuttaa. Ailia askarruttaa, miten saa
ajan eläkkeellä kulumaan, työ kun
on ollut iso osa elämää tähän asti.
Työkeskuksesta tarjotaan ryhmätoimintoja, puheessa ovat olleet seniori- ja virikeryhmät.
Avotyötä, työkeskuksen ulkopuolista työtoimintaa - tekevät kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä
olevat
erityisryhmien asiakkaat. Heitä on
Pudasjärvellä tekijöitä parikymmentä eri työpaikoissa. Toivottavasti tulevat hyvinvointialueet uudistuksineen huomioivat tämänkin
toiminnan, missä eläkkeellä oleva
osatyökykyinen saa tuoda kortensa kekoon yhteiskunnan hyväksi.
Kaikkia tarvitaan, työ tuo sisältöä
elämään ja pienen “humputtelurahan” – niin kuin Aili sanoo.
Reija Kälkäjä
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Osallisuudella työkykyä
–ESR-hanke
Yhdistysten yhteinen työllistämishanke tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tutustua uusiin mahdollisiin työntekijöihin tarjoamalla työhön tutustumisen paikkoja yrityksistä heille myönnetyn palkkatukijakson aikana tai hoitamalla
palkkatuella palkkaamisen paperityöt yrityksen puolesta tuensiirtosopimuksella pidemmäksikin aikaa. Tämä pienentää yrityksessä työllistämiseen käytettävää työaikaa ja parantaa rekrytoinneissa onnistumisen mahdollisuuksia.
Hankkeen työntekijät ovat pudasjärvisiä, usein pitkään työttömänä olleita henkilöitä, joilla on monenlaista osaamista. Yhdistyksissä 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 toimijoiden tehtäviin. Siksi hankkeessa halutaan tehdä mahdollisimman paljon yh-

teistyötä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Vuosittainen tavoite on työllistää 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. Vastuuyhdistyksenä toimii Livokas ry ja hankkeessa toimivat myös Pudasjärven
4H-yhdistys ry, Jongun alueen kyläyhdistys ry, Syötteen kyläyhdistys ry ja Korpisen kyläseura ry sekä muut Pudasjärvellä työllistävät yhdistykset.
Hanke on alkanut 1.7.2020 ja kestää kolme vuotta eli 30.6.2023
saakka. Mikäli kiinnostuit yhteistyöstä, ole yhteydessä hankkeen projektipäällikkö Anni-Inkeri Törmäseen, p. 040-545 7162, anni-inkeri.
tormanen@livo.fi.
Anni-Inkeri Törmänen

Yhdistyksen töistä
yrityksen töihin
Kuva: Tiia Brinck

Anssi Hiltunen pääsi reilu vuosi
sitten töihin Korpisen kyläseuraan
kylätyöntekijän tehtävään.
- Oli hyvä kokemus: Hyvä työpaikka ja hyvät työkaverit. Veikko
ja Liisa Törmänen luovat kyläseuraan hyvän työilmapiirin. Jokainen otetaan omana persoonana
lämpimästi vastaan. He tsemppaavat ja kannustavat. Oli helppo tarttua työhön kiinni, Hiltunen kertoo.
Työsuhteen aikana kartoitettiin aiempi koulutustilanne ja etsittiin yhdessä mahdollisuutta saada
kesken jäänyt toisen asteen tutkinto loppuun suoritetuksi. Se onnistuikin saada päätökseen jo työsuhteen aikana.
- Tuli hyvä fiilis, kun sai opin-

Anssi Hiltunen
työn touhussa.

not valmiiksi. Työn kauttahan sitä
vasta tullaan ammattilaisiksi, mutta tärkeä oli saada opinnot päätökseen, iloitsee Hiltunen.
Palkkatukityösuhteen aikana
järjestyi kahden viikon työhön tutustumisen jakso Kontiotuotteelle.
- Tutustumisjakso oli avartava.
Pääsi näkemään työn konkreettisesti, tutustumaan siihen ja pohtimaan tarjotun tehtävän kiinnostavuutta. Jakso oli riskitön sekä
työnantajan että työntekijän kannalta, toteaa Hiltunen.
Tutustumisjaksolla työntekijä
otettiin hyvin vastaan. Esimies antoi heti haalarit ja perehdytys tehtäviin sujui hyvin. Jaksolla luotettiin
ja annettiin mahdollisuus näyttää osaamistaan. Nyt Hiltunen on
toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa Kontiotuotteella.
- Työ merkitsee minulle tänä
päivänä toimeentuloa, työkavereita
ja hyvää työilmapiiriä. Työn ohessa pystyy vaihtamaan kuulumisia
ja se on tuonut sosiaalista elämää.
Työssä on otettu avoimesti vastaan
ja tarpeen tullen aina apuja ja neuvoja saa, kertoo Hiltunen.
Korpisen kyläseura on työllistänyt pitkään työttömänä olleita jo
kohta kymmenen vuotta.

- Kun Hiltusen työllistäminen
tuli ajankohtaiseksi, haluttiin tarjota vasta tänne muuttaneelle nuorelle miehelle kotoisaa oloa ja hyödyllistä tekemistä, kertoo yhdistyksen
sihteeri Liisa Törmänen.
Jokaisen työntekijän kohtaaminen omana itsenään on äärimmäisen tärkeää. Jokaiselle halutaan tarjota mahdollisuus.
- Kyläläiset tilaavat kyläseuralta palveluita ja työntekijät pääsevät tutustumaan ja vuorovaikutukseen kyläläisten kanssa. Kyläläiset
ovat olleet tyytyväisiä saamaansa
palveluun. He kokevat yhdistyksen työllistämistoiminnan erittäin
merkityksellisenä koko kylän elinvoimaisuudelle, toteaa Törmänen
saamastaan palautteesta.
Hiltunen on ensimmäinen, joka
pääsi suoraan yhdistyksen työstä
toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen yrityksen palvelukseen.
- Sen jälkeen toinenkin on päässyt vakituisiin töihin. Koulutus ja
työhön tutustumisjakso ovat varmastikin nopeuttaneet pysyvää
työllistymistä, kertoo Törmänen.
Anni-Inkeri
Törmänen
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Työrytmiä Karhupajalta
Kirkkaat neonväriset työvaatteet
päällä haastatteluun saapuva Ari
Räihä, 24, sai kaksi kuukautta sitten työpaikan. Tätä ennen sähköasentajaksi valmistunut Räihä oli
neljä vuotta työttömänä. Toimeton
hän ei kuitenkaan ole ollut. Räihä
on tehnyt Karhupajalla ahkerasti töitä.
- Aluksi minua jännitti mennä
pajalle, mutta parissa kuukaudessa opin talon tavoille. Karhupajalla
sain rytmiä elämään ja oli mukavaa
tehdä päivisin erilaisia hommia,
Räihä kertoo hymy kasvoilla.
Karhupaja on tarkoitettu pääosin alle 30-vuotiaille työttömille työnhakijoille. Tarkoituksena on
tukea koulutus- ja työelämäuran
löytymistä. Elämänhallintataitoja
ja oman motivaation vahvistamista tukeva pajatoiminta auttaa saamaan säännöllistä rytmiä elämään.
Räihä kävi pajalla vuodesta 2019
lähtien tiettyjä jaksoja, jotka sovittiin etukäteen.
- Olisin voinut olla pajalla yhtä
soittoa koko ajan, mutta jokin byrokratia siinä oli, että piti olla vain
tiettyjä jaksoja ja sitten oli parin viikon tauko välissä.
Myös korona-aika rajoitti paja-

toimintaa joksikin aikaa, mikä harmitti Räihää.
- Yleensä olin neljästi viikossa
pajalla, mutta silloin korona aikana
päivät vähenivät kahteen ja se ärsytti, hän tuhahtaa.
Räihä nautti eniten auto- ja metallipajan hommista, vaikka hän ei
vapaa-ajallaan harrasta autojen laittoa. Autopajalla suoritetaan pieniä
huolto- ja korjaustöitä myös asiakkaille, kuten öljynvaihtoa ja jarrujen korjauksia.
- Aluksi olin keittiö- ja puupuolella, mutta sitten minä löysin autopuolen täältä pajalta. Siellä me hitsattiin ja korjailtiin autoja, mikä oli
mukavaa.

Apua saa kysymällä

Karhupajan yksilövalmentaja huomasi avoimia työpaikkoja Profin
Oy:lle ja ehdotti Räihälle paikan
hakemista.
- Sovimme yksilövalmentajan
kanssa päivän, jolloin tekisin hakemuksen ja ansioluettelon. Sain
aina kysymällä apua ja neuvoja mihin tahansa ongelmaan pajaohjaajilta. He selvittivät asioita ja auttoivat. Ei tarvinnut jäädä ongelmien
kanssa yksin. Räihä kertoo.

Pajalla Räihä viihtyi hyvin ja voi
suositella sitä kaikille, mutta työpaikan löytyminen oli hänelle vieläkin mieluisampaa.
- Kyllä minua jännitti aika paljon, kun pääsin haastatteluun Profin Oy:lle, mutta onneksi haastattelu meni loppujen lopuksi hyvin ja
sain työpaikan.
Räihä jännitti myös töiden aloittamista kokemuksen puutteen
vuoksi. Sähköasentajan koulutuksesta ei tässä työssä ollut hyötyä.
Jännittäminen oli kuitenkin turhaa.
Kolmessa viikossa hän oppi talon
tavoille ja hommat luistivat mukavasti. Käytännönläheinen työ ja aikaiset aamuherätykset sopivat Räihälle hyvin.
- Töihin on aina mukava mennä. Nousen kello viideltä aamulla
ja puoli kuuden aikaan olen jo juomassa työpaikalla kahvia, siitä menen hyvissä ajoin valmistelemaan
työpisteen. Kuudelta olen jo työntouhussa. Tällä hetkellä saan juosta
viidellä työpisteellä.
Tulevaisuuden suunnitelmat
ovat Räihällä työntäyteiset. Koulun penkille hän ei ainakaan tällä
hetkellä haaveile.
- Minulla on kaikki aika hyvin

Kuva: Tiia Brinck

Karhupajalla Ari Räihä sai työrytmiä ja mukavaa tekemistä päiville.
nyt. Töissä on sanottu, ettei koulutuksella ole niin väliä, kunhan on
intoa tehdä. Mikä on minun mielestäni hienoa, Räihä summaa hy-

väntuulisena.
Tiia Brinck

Ennätysmyyntiä tekevä Profin Oy tarvitsee osaajia jatkossakin
Tänä vuonna ennätysmyyntiä tekevän ja hyvän tilauskannan omaavan Profin Oy:n työntekijätilanne on kohtuullisen hyvä kuluvan kesän osalta. Tehtaanjohtaja Päivi
Lanton mukaan yritys on saanut hyvin rekrytoitua lisätyövoimaa kesän ajalle.
- Kesälomakauden ylitse selviämme nykyisten kesätyöntekijöiden 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. Profin Oy on Pudasjärvellä merkittävä työllistäjä. Kesätyöntekijät mukaan lukien tehtaalla työskentelee nyt noin 50
työntekijää.

- On hyvä, että saamme paikkakunnalta ja lähialueelta Räihän kaltaisia rohkeita nuoria ja myös vanhempiakin työntekijöitä tiimiimme. Mikäli työ Profinilla kiinnostaa, hakemusta kannattaa laittaa tulemaan, vaikka avoimia
paikkoja ei juuri sillä hetkellä olisikaan, kannustaa Päivi lopuksi.

Monikulttuurisista palveluista tukea
maahanmuuttajan työllistymiseen
Pudasjärven monikulttuuriset
palvelut tarjoaa maahanmuuttajille tukea kotoutumiseen. Tavoitteena on tarjota maahanmuuttaja-asiakkaille ohjausta ja
neuvontaa verkostomaisen yhteistyön kautta sekä edistää maahanmuuttajien ja kantaväestön
kohtaamisia. Monikulttuurisiin
palveluihin voi olla yhteydessä esim. asumiseen, arjen hallintaan,
viranomaisasiointiin,
perheenyhdistämiseen tai oleskeluluvan ja passin hakemiseen
liittyen. Palvelua saavat kuitenkin kaikki maahanmuuttajat eikä
oleskeluluvan perusteella ole väliä.

Maahanmuuttajille usein ensimmäinen askel työelämään on
työkokeilu. Työkokeilun aikana maahanmuuttaja oppii kieltä
ja tutustuu suomalaiseen työelämään, joka voi olla hyvin erilainen kuin heidän omassa kotimaassaan. Ovi voi avautua
palkkatuettuun työhön tai ihan
oikeaan työhön työkokeilun
kautta. Maahanmuuttajat ovat
usein tykättyjä ja ovat saaneet
työpaikoilta kehuja. Maahanmuuttajia työllistävien yritystenkään ei tarvitse jäädä yksin, vaan
monikulttuuriset palvelut tarjoavat myös heille tarpeen mukaan
ohjausta ja tukea.

Amanuenssiharjoittelu
Pudasjärven
terveysasemalla

Yksi monikulttuuristen palveluiden asiakkaista on Pudasjärven
terveysasemalla lääkäriopintoihin kuuluvaa amanuenssiharjoittelua suorittava Öner Özturk.
Özturk on kotimaassaan Turkissa suorittanut lääkärin tutkinnon
ja toiminut ammatissa 16 vuotta.
Suomessa tutkinto ei kelpaa sellaisenaan, vaan ensin täytyy hakea sen hyväksymistä Valviralta
ja sen jälkeen suorittaa laillistamiseen vaadittavat tehtävät. Özturk

Öner Özturk aloitti
harjoittelun
toukokuussa.
odotti päätöstä tutkinnon hyväksymisestä kauan. Prosessia hidasti
yhden todistuksen puuttuminen,
mutta lopulta hän onnistui saada
sen Turkista ja tutkinnon hyväksyminen onnistui. Heti päätöksen tultua Özturk oli yhteydessä
Oulunkaareen ja selvitti mahdollisuutta suorittaa amanuenssiharjoittelu Pudasjärvellä. Harjoittelu
alkoi toukokuun alussa.
Janna Pöykiö
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Pirtin Kohtaamo
taipuu moneksi
Hyvän Olon keskuksessa maaliskuussa avattu neuvontapiste
Pirtin Kohtaamo on osoittautunut monipuolisuutensa jo lyhyen toimintakautensa aikana. Se
on tarjonnut uuden foorumin
eri toimijoiden palveluiden ja tapahtumien järjestämiseen. Laajan kumppanuusverkoston avulla
Kohtaamo voi tarjota tapahtumia
ja infoja yhteistapahtumina useamman eri organisaation kanssa yhtä aikaa tai tarpeen mukaan
myös yksittäisiä PopUp-tapahtumia. Lisäksi Kohtaamo tarjoaa
neuvontapalvelua työnhakuun,
koulutus- ja osaamisasioihin, rekrytointeihin ja myös erilaisiin arjen tarpeisiin.

Kohtaamo osa
työllisyyspalveluja

Kohtaamo on tärkeä osa Pudasjärven kaupungin työllisyyspalveluja. Neuvonta- ja ohjauspalvelut
tuodaan lähemmäksi kuntalaista yhteistyössä verkoston kanssa.
Pirtissä on useita toimijoita saman
katon alla, mikä edistää toimijoiden välistä yhteistyötä.
- Asiakkaan tapaamisessa hänen palvelutarpeitaan voidaan arvioida eri asiantuntijoiden voimin
ja siten kehittää palveluja asiakaslähtöisemmiksi, kertoo työllisyyspäällikkö Irina Hallikainen.

Kuva: Juha Nyman

Kohtaamopisteen perustaminen on osa JobBoost-hanketta,
jossa vastaavia palvelupisteitä on
suunniteltu myös Taivalkoskelle ja
Kuusamoon. Kohtaamon palvelupistettä ovat hyödyntäneet niin
hankkeet, eri organisaatiot kuin
paikalliset sekä alueelliset yhdistykset ja järjestöt. Myös Kohtaamo itse on järjestänyt erilaisia PopUp-tapahtumia yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa. Tietoa aukioloista, palveluista ja tapahtumista
löytyy mm. Kohtaamon verkkosivustolta www.pirtinkohtaamo.fi

Kelan palvelut
laajentuivat
- asiointipisteenä
Pudasjärvellä toimii
Kohtaamo

Pudasjärvellä on 1.6. alkaen saanut Kelan palveluita Pirtin Kohtaamosta. Kuntalaiset olivat toivoneet laajempia Kelan palveluja
ja palautteen perusteella kaupunki päätti sopia palveluiden laajentamisesta yhdessä Kelan kanssa.
Kesäkuun alusta alkanut yhteistyö
tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuden saada Kela-palveluita entistä laajemmin. Hyvän olon keskus
Pirtissä kaupungin asiointipiste ja
Kohtaamo tarjoavat Kelan avustavaa palvelua, kuten neuvontaa
OmaKela-verkkopalvelun käytös-

Kohtaamosta saat neuvontapalveluja monipuolisesti paikan päällä tai verkossa.
sä sekä hakemusten ja lomakkeiden täytössä. Kohtaamossa asioidessa ei tarvitse varata aikaa.
Ajanvarausasiakkaita palvellaan
kuitenkin edelleen perjantaisin
Kelan omassa palvelupisteessä
Pirtin yläkerrassa. Yksi tärkeä parannus neuvonnan ohella palveluihin tuli myös Kela postin asi-

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

Tervetuloa
asioimaan
Pirtin
Kohtaamoon!
Tapio Laurila

Palvelupisteiden palvelu on toimintamalli
Mahdollisuuksien pohjoinen –
JobBoost Koillis-Suomi -hankkeen toimintakauden aikana on
tapahtunut paljon Koillismaan
alueen työmarkkinoilla. Hankkeen kirjoitusvaiheen aikana ei
voitu arvatakaan koronapandemian tuloa ja sen vaikutuksia työmarkkinoihin. Siksi alkuvaiheessa
seurattiin tarkkaan, miten hankkeeseen kirjattuja toimia voidaan
järjestää niin, että ne kohdentuisivat mahdollisimman tehokkaasti
hankkeen kohderyhmiin eli nuoriin ja muihin työmarkkinoilla
heikossa asemassa oleviin henkilöihin. Kohderyhminä ovat myös
alueen yritykset ja työnantajat,
joiden palvelutarpeisiin oli tarpeen suunnitella ja toteuttaa uusia palvelumalleja ja -toimintoja.

Työllisyyspalvelupisteet
aloittivat

Palveluprosessien kehittäminen
on hankkeen yksi painopistealueista. Työllisyyspalvelupisteiden
perustamiseen liittyvien toimien
suunnittelu- ja kehittämisvastuu
on ollut Pudasjärven kaupungilla
yhteistyössä Taivalkosken, Kuusamon ja Naturpoliksen kanssa,
joka on hankkeen päätoteuttaja.
Kehittämisyhteistyö on sujunut
tosi hyvin. Kun uudet palvelut
luodaan samanaikaisesti kolmeen
kuntaan ns. tyhjästä, on yhteiskehittämisellä saatu vahvistettua
pohjaa yhteisille ja samanaikaisille toimille kaikissa kolmessa työllisyyspalvelupisteessä, hyödyn-

täen digitaalisia kanavia paikan
päällä tapahtuvien tilaisuuksien
lisäksi. Pudasjärvelle on perustettu Pirtin Kohtaamo, Taivalkoskelle Arpeetti ja Kuusamoon
Kieppi.
Työllisyyspalvelupiste on palvelupiste, jonne asiakas voi tulla kaikissa mm. työllistymisen,
osaamisen kehittämisen tai muiden työllistämiskysymysten kanssa. Toimintamalli perustuu verkostomaiseen palvelutuotantoon,
mikä tarkoittaa sitä, että tarjolla on eri toimijoiden palveluita
erillisen aikataulutuksen mukaan.
Voisikin sanoa, että palvelupisteen toiminta on enemmänkin
toimintamalli, ei pelkästään hienot toimitilat, jotka esim. Pudasjärveltä löytyy. Hankkeen päätty-

essä keväällä 2023 on tarkoitus,
että perustetut työllisyyspalvelupisteet siirtyvät kuntien palvelutuotannoiksi ja muodostavat
vuonna 2024 kuntiin siirtyvien
TE-palveluiden asiakaspalvelu- ja
palveluiden tuotantoympäristöt.

Toimintamallien
kehittäminen

JobBoost -hankkeessa on luotu
uusia toimintamalleja myös työelämän ja ammatillisen koulutuksen välille. Työmarkkinoilla tulee
olemaan kasvava tarve jatkuvalle oppimisille, johon hankkeen
duuni- ja koulutusagenttien tiiviillä yhteistyöllä tullaan vastaamaan. Yhteistyön kehittämisessä hyödynnetään tulevan syksyn
aikana myös palvelumuotoilua,

joka opitaan työkäytännöiksi tulevaisuudessa.
Mahdollisuuksien pohjoinen
– JobBoost Koillis-Suomi -hanke
on osarahoitettu ESR-rahoituksella sekä alueen kuntien ja oppilaitosten osarahoituksilla. Hankkeen 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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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

Oppisopimuksella
opit suoraan työpaikalle
Hymyilevä Mirva Kirveskari on valmistunut hyvin
arvosanoin maaliskuussa liiketalouden merkonomiksi OSAO Pudasjärven yksiköstä. Hän suoritti ammattitutkinnon oppisopimuksella. 4H-yhdistyksen ja OSAOn välille solmittu oppisopimus on
ollut joustava tapa opiskella uusi ammatti. Tutkinto on Kirveskarin kolmas.
Opiskelu uuteen ammattitutkintoon
kesti oppisopimuksella kaksi vuotta ja kaikki opinnot suoritettiin etänä. Vuoden 2020 koronakevät tuotti
Kirveskarille pieniä haasteita opiskelun ja perhe-elämän yhdistymisen takia.
– Silloin, kun korona alkoi ja lapset jäivät myös kotiin, en pystynyt
panostamaan noihin kouluhommiin niin hyvin kuin olisin halunnut. 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 uudelleen rullaamaan. Pidin pienen
tauon aina, jos ei ollut motivaatiota. En väen vängällä yrittänyt tehdä
kursseja.
Perhe-elämä, opiskelu ja työnteko
voi kuulostaa osalle raskaalta yhdistelmältä, mutta Kirveskarilla jäi aikaa
myös muuhun. Koulujen loma-ajat
hän piti myös vapaana opiskelusta.
– Koen olevani hyvä suunnittelemaan ja aikatauluttamaan asioita.
Minulla jäi töiden ja opiskeluiden jälkeen myös vapaa-aikaa. Syksyisin ehdin käydä marjastamassa ja sienessä.
Toki työpaikalla pystyi joskus tehdä

koulutehtäviä, mikä helpotti myös
opiskelutaakkaa.
Kirveskari on tyytyväinen omaan
suoriutumiseensa opinnoissa.
– Tosi tyytyväinen olen saamiini numeroihin. Lisäksi sain hienon
tunnustuksen OSAO:n kevätjuhlassa Pudasjärven yrittäjien- ja Palvelualojen ammattiliiton PAM:in myöntämien stipendien myötä, Kirveskari
toteaa.

Konkreettista
hyötyä myös
työpaikalla

Ammatilliset opinnot sopivat Kirveskarille 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. Minusta tuntuu, että minulla on enemmän
aikaa tähän opiskeluun ja se tuntuu
mukavammalta kuin nuorena, Kirveskari toteaa pienen naurun kera.
4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Tiina Salonpää on ollut tyytyväinen Kirveskarin oppisopimuskoulutuksen tuomaan kehitykseen
yhdistyksen toiminnassa. Kirveskari
on tuonut työpaikalle konkreettista
hyötyä opittuaan uusia asioita.
Kirveskari voi suositella jo-

Kaivosalan perustutkinto

Kuva: Tiia Brinck

Mirva Kirveskari
valmistui liiketalouden merkonomiksi.
kaiselle
oppisopimuskoulutusta harkitsevalle varsinkin OSAOn
koulutuksia. Hän kuvailee oppisopimuksella kouluttautumista helpoksi ja mukavaksi tavaksi opiskella. Hän on saamaansa opetukseen
enemmän kuin tyytyväinen.
– Opettajat ovat OSAO Pudasjärvellä aivan huippuja! He auttoivat aina, jos oli jotain epäselvyyttä,
Kirveskari sanoo.
Opiskeluinto ei laantunut Kirveskarilla viimeisimpään tutkintoon. Hän on ehtinyt käymään
myös tutkinnon osan, jossa voi
toimia työpaikkaohjaajana.
– Sen kurssin avulla pystyn virallisesti ohjaamaan omalla työpaikalla esimerkiksi OSAO:lta tulevia
opiskelijoita.
Kirveskari suunnittelee opiskelevansa vielä lisää tulevaisuudessa.
– Minulla on kolme suunnitelmaa, mutta katsotaan nyt. Tokihan
haaveita on myös ammattikorkeakoulun puolelle.
Tiia Brinck

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

OSAOn Pudasjärven yksikkö muuttaa
Suurin osa OSAOn Pudasjärven yksikön toiminnoista muuttaa Pudasjärven keskustaan kaupungintalolle. Uusi osoite 1.8.2022 lähtien on Varsitie 7, Pudasjärvi.
Pudasjärven keskustassa Varsitiellä ovat jatkossa
sosiaali- ja terveysalan, liiketoiminnan, sähkö- ja automaatioalan sekä tutkintokoulutukseen valmentava
koulutus. Sahateollisuuden koulutus ja asuntolatoiminta jatkavat nykyisissä tiloissa Jyrkkäkoskentiellä.
Sekä nykyiset että uudet OSAOn Pudasjärven yksikön toimitilat omistaa Pudasjärven kaupunki, jolla
OSAO on vuokralaisena. ”Haluamme tarjota OSAOlle sellaiset tilat, jotka tukevat koulutuksen kehittymistä ja palvelevat opiskelijoita mahdollisimman hyvin. Ranuantien kiinteistöihin ei ollut enää järkevää
investoida”, sanoo Pudasjärven kaupungin kiinteistöpäällikkö Perttu Granlund.
OSAO vuokraa Pudasjärven kaupungintalon tiloja noin 900 m². Kaupungintalo on peruskorjattu ja
tilat ovat hyvässä kunnossa.

”Muutolla Pudasjärven keskustaan säästämme
noin 40 000 euroa ylläpitokuluja vuodessa. Uskomme, että keskeisellä sijainnilla on myös positiivisia
vaikutuksia yksikön vetovoimaan, yritysyhteistyöhön ja koulutuksen saavutettavuuteen”, sanoo Koulutuskuntayhtymä OSAOn kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi.
OSAOn opiskelijat ja työntekijät tuovat lisää elämää ja vilskettä Pudasjärven keskustaan. ”Meiltä valmistuu noin 60 opiskelijaa vuosittain ja henkilöstömäärä on noin 20”, tarkentaa yksikönjohtaja Keijo
Kaukko.
OSAO on Suomen johtava koulutusyhteisö, joka
mahdollistaa työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Koulutuskuntayhtymän konserniin kuuluvat
OSAOn koulutusyksiköt, OSAO Edu Oy ja Virpiniemen liikuntaopisto. OSAO toimii Oulun seudulla ja Koillismaalla.
Kaisu Möttönen

