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Hirvenmetsästystä 
Marikaisjärvellä

PUDASjärveläinen
s. 6

Seurakunta 
juhlisti lähetystyötä

s. 8
Possunlihan 
valmistaminen 
on todella helppoa s. 11

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

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

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 

93100 Pudasjärvi, 
Puh. (08) 821 185

PaLvELEMME: arkisin 9-18, lauantaisin 9-14. 

www.bethover.fi

2/
20

21

B1-, B3-, B6-, B12-vitamiinit sekä biotiini edistävät hermoston normaalia toimintaa. 
B1-, B3-, B6-, B12-vitamiini, biotiini ja folaatti (foolihappo) edistävät normaaleja psykologisia toimintoja.

Vahva
B12-vitamiini
+ foolihappo

Mansikan-
makuinen

purutabletti

www.bethover.fi

2/
20

21

B1-, B3-, B6-, B12-vitamiinit sekä biotiini edistävät hermoston normaalia toimintaa. 
B1-, B3-, B6-, B12-vitamiini, biotiini ja folaatti (foolihappo) edistävät normaaleja psykologisia toimintoja.

Vahva
B12-vitamiini
+ foolihappo

Mansikan-
makuinen

purutabletti

Tarjous on voimassa 31.10.2021 asti.
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30 tabl.

10,50€
(norm. 12,38 €)

90 tabl.

23,90€
(norm. 28,01 €)

120 tabl.

28,50€
(norm. 33,64 €)

apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

Vahva B12-vitamiini + 
foolihappo

Mansikanmakunen 
purutabletti

KirppiS pE-LA
23.-24.10.
KLO 11-15

Lukiontie 1 
(ent. leipomo) 

Tervetuloa!

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Pudasjärven Katsastusasemalla 
(Teboilin kiinteistö)

* Arvontaa
* Ilmapalloja

Päivän aikana autoon 
katsastusleiman hankkineille 
lasinpesunestesäiliön täyttö 

veloituksetta!

HerneKeiTToTArjoilu 
pe 22.10. alkaen klo 10

KiireenRaja PirttiCafe - Pudasjärvi
Osoite: Varsitie 1  |  Puh. 050 330 5533

pirtticafe@gmail.com

Tervetuloa kahville ja keittolounaalle 
Hyvän Olon Pirttiin!

Palvelemme ma-pe 9:00-15:30

Keittolounas 
klo 10:30-14:00  7 €

LiiKENNEKOULU
KYYTipOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulun teoriatunnit  
netissä alkavat  
maanantaisin. 

Tervetuloa!

Avoinna: 
Ma-To klo 10-17, 
Pe 10-15, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 3.11., ke 17.11. ja ke 1.12.

HUOM! Liike suljettuna syyslomanvuoksi ma-pe 25. - 29.10.

kalakaveri.fi    koirakaveri.fi    040 952 8336
RUOKINTAONGELMIA? - NEUVOT KOIRAKAVERISTA 

  KALAKAVERI

KOIRAKAVERI/KALAKAVERI 
OULUSSA, LIMINGANTIE 5

P. 040 952 8336. MA-PE 10-18, LA 10-14
Kannelliset 
hAUTAKyNTTILäT
25 h, 24 kpl 895

ÖLJy- 
KyNTTILäT
Paloaika n. 48 h 390

10 kpl

MERINOVILLA
SUKAT

alk. 790

TyÖSORMIKKAAT
pukkinahkaa

390
pari 1950

12 paria

Loput 
hIRVILIIVIT

2500
Miesten 
PUUVILLA-
KERRASTO 1490

065
kpl

Kotimaiset 
POSSUNKORVAT

Englantilaiset 
LUISTAMATTOMAT
KARVA-ALUSTAT

alk. 693

VILLASUKAT
(50%)

590
3 paria

Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Toyota Avensis viistoperä 1,8 bensa, 
vm. 2007, aj. 303 600 km, kats. 2/2021, 
siisti Lapin auto ollut vuodesta 2009 sa-
malla omistajalla, ilmastointi, vetokouk-
ku.  3950 €

Toyota Corolla farmari 1,4 bensa,vm. 
2004, aj. 259 500 km, kats. 7/2021, kahdet 
renkaat, ilmastointi, HYVÄ, huoltokirja.   
 3600 €

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman 
käsirahaa ja kaskopakkoa. 

Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Toyota Corolla 1,3 bens, vm. 1993,  
219 000 km, kahdet renkaat aluilla, talvi-
renkaat uudet, juuri katsastettu, AUTON 
KUNTO ON HYVÄ. 1300 €

Toimitamme auton tarvittaessa 
kotiisi. Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

KUpAri-, MESSiNKi-, 
ALUMiiNi- YM. rOMUA 

päivän hintaan

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
toimisto@utacon.fi

"

OSTAMME

PUB avoinna viikoilla Keittiö suljetaan
ma - ke 12 - 20 klo 19.30
        to  12 - 22 klo 21.30
 pe - la 12 - 24 klo 21.30
        su 12 - 18 klo 17.30

TunTuri 
MarkeT

ma-to klo 9-18
pe-la klo 9-19 
su klo 10-17

www.tunturimarket.fi

VIIKOT 42 - 43

romekievarintie 1, Pudasjärvi. 
P. 0440 838 668
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 24.10. klo 10. Toimittaa Eva-
Maria Mustonen, avustaa Jari Valkonen, kanttorina Hannele 
Puhakka. Messun videolähetys on katsottavissa seurakunnan 
YouTube-kanavan kautta. 

Ystävänkammari on aina parittomilla viikoilla torstaisin kel-
lo 12–13.30. Seuraavat Ystävänkammarit ovat to 28.10, to 
11.11., to 25.11. ja to 9.12.

Yhteisvastuustartti ensi vuoden YV-keräystä silmällä pi-
täen Rovaniemellä ti 9.11. Kaikki Yhteisvastuukeräyksessä 
mukana olleet “vanhat” vapaaehtoiset ja uudet asiasta kiin-
nostuneet ovat tervetulleita mukaan koulutuspäivään Rova-
niemelle. Lähtö kello 9.00 seurakuntatalolta ja paluu n. kello 
18.00. Ohjelmassa on mm. Yhteisvastuuasiaa ja ruokailu. Yh-
teisvastuustartti on maksuton. Ilmoittautumiset kirkkoher-
ranvirastoon 08 8823 100 viimeistään ma 1.11.

Lapsiparkki pe 22.10. kello 9.30–12 seurakuntakodilla. Voit 
tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin. Ennakkoil-
moittautumiset lastenohjaajille: Tanja 040 868 4730/ Marja 
040 586 1217. Laitathan lapsellesi pienen välipalan ja juo-
man mukaan.

Perhekerho, päiväkerho ja lapsiparkki eivät kokoonnu 
vko 43, syysloma.
Sarastus-yhtyeen konsertti Pudasjärven seurakuntakodilla 
pe 29.10 kello 19. Yhtyeen muodostava Kristiina Olanto – 
laulu, Harri Taittonen – piano ja Jorma Tapio – saksofonit, 
bassoklarinetti, huilu, bassohuilu, puuhuilu ja perkussiot. Va-
paa pääsy, ohjelma 10 €

Nuttupiiri torstaina 28.10 kello 17 Lähetyksen Talkootuval-
la, Jukolantie 4 (Meritan kanssa samassa talossa). Kudotaan 
nuttuja ja villasukkia aikuisille. Tervetuloa!

Lähetyksen tupakahvila kello 10–12 keskiviikkoisin seura-
kuntakodilla. Myynnissä kahvia ja pullaa, villasukkia ja lapa-
sia. Pullaa myös mukaan!

Raamattupiiri keskiviikkoisin kello 18 seurakuntakodilla.

Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597. 

Lähetystalkooilta ma 25.10. kelllo 18 Talkootuvassa (Juko-
lantie 4).

Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkko-
herranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–14 
sekä to kello 12–16. p. 08 882 3100. 

Kastettu: Vanamo Hilja Cecilia Wilenius.

Haudattu: Impi Katariina Karjalainen 98 v, Ossi Jalmari 
Konttila 86 v, Aarne Antero Kela 84 v, Niilo Kelahaara 82 v.

 

Tänä syksynä olemme taas saa-
neet luvan laulaa yhdessä. Ko-
rona-aika pakotti kuorot tauol-
le ja jumalanpalveluksissakin 
sai olla läsnä vain rajallinen 
määrä väkeä. Näin kanttorin 
näkökulmasta jotain oleellis-
ta puuttui, kun yhteislaulu oli 
poissa.

Jumalanpalveluksessa lau-
lettavilla virsillä jokaisella on 
oma paikka ja merkityksensä. 
Ensimmäisenä laulettava alku-
virsi johdattaa kirkkovieraat 
jumalanpalveluksen teemaan. 
Symboliikaltaan haastavin on 
toisena laulettava Kiitosvir-
si Pyhälle Kolminaisuudelle. 
Virressä käsitellään siis Kol-
miyhteistä Jumalaa. Tämä il-
mentyy Isänä, kaiken luojana, 

Poikana Jeesuksena, joka lu-
nasti meidät ja Pyhänä Hen-
kenä, joka pyhittää meidät ja 
puolustaa meitä. Usein näil-
le jokaiselle persoonalle on 
varattu kokonainen säkeistö. 
Tämä sama kolminaisuus on 
ilmaistuna tarkemmin myös 
uskontunnustuksesta. Päivän 
virsi johtaa kirkkovieraan tut-
kimaan kyseisen sunnuntain 
teemaa syvemmin. Joskus päi-
vän evankeliumi voi olla kir-
joitettuna uudelleen virren 
muotoon.  Uhrivirtenä veisat-
tava neljäs virsi johdattaa mei-
tä Jeesuksen elämän vaikeisiin 
vaiheisiin ja tutkimaan hänen 
kärsimystään ja uhrautumis-
ta meidän ihmisten puolesta. 
Tuo uhrivirsi – nimitys tulee 

siitä, että alkukirkon aikaan 
kirkkovieraat toivat yhteiselle 
aterialle ruokaa ja sitä vietiin 
myös niille, jotka eivät palve-
lukseen voineet osallistua. Ny-
kyisin ehtoollisvälineet huo-
lehtii seurakunta, mutta virren 
aikana kerättävällä kolehdilla 
voimme olla auttamassa mui-
ta. Ehtoollisen aikana lauletaan 
tästä pyhästä ateriasta ja usein 
jumalanpalvelus päätetään kii-
toksen ja ylistyksen säveliin. 

Virsikirjaan voi nykyisin 
tutustua myös verkon väli-
tyksellä. Osoitteesta virsikir-
ja.fi löytyvät melkein kaikki 
virsikirjamme virret. Useasta 
niistä löytyy myös mahdolli-
suus kuunnella virren sävel-
mä. Tämä mahdollistaa virsien 

opettelun myös kotioloissa, jos 
joku virsi vaikuttaa vieraalta.

Nyt saamme siis taas veisa-
ta yhdessä. Virsi tarjoaa meil-
le luontevan mahdollisuuden 
olla osa jumalanpalveluksen 
toteutusta. Täyttyköön kirkko-
sali tästä seurakunnan yhteistä 
rukouksesta ja kiitoksesta.

Jeesus Kristus, nimeäsi, hy-
vyyttäsi kaikki kielet kiittä-
kööt.
Kaikki kansat laulullansa, lah-
joillansa ylistykseen yhtykööt. 
virsi 422:1

Keijo  
Piirainen

Kiitosta veisaan

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

www.vkkmedia.fi

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,75 €/pmm. 
Sisäsivut  1,70 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.Pudasjärveläinen ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan toimitukseen viimeistään tiistaina klo 13 mennessä. 

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Rakkaamme

Aarne Antero
KELA
s. 8.2.1937
k. 26.9.2021

Joka hetkestä, menneestä kiittäen
me muistamme sinua kaivaten.

Liisa
Hilkka ja Aarne
Marjatta
Heino ja Mari
Timo ja Tarja
Anja ja Heikki
Lastenlapset perheineen
Sisaret ja veljet perheineen

Siunaus toimitettu lähiomaisten läsnä ollessa 15.10. 
Pudasjärven kirkossa. Lämmin kiitos osanotosta.

Kiitämme lämpimästi 
kaikkia

Impi 
KArjALAISEn

muistoa kunnioittaneita ja 
surussa myötäeläneitä.

Omaiset
PUDASjärveläinen

Onnittele tai ota osaa
Pudasjärveläinen-lehden palstoilla.

Ilossa ja surussa mukana

Voimaa vanhuuteen
Pudasjärven kaupungin lii-
kuntapalvelut järjesti tors-
taina 14.10. kaupungintalon 
Otava-salissa yhdistyksille 
ja järjestöille suunnatun in-
fotilaisuuden Voimaa van-
huuteen -ohjelmahausta. 
Tapahtumaan pystyi osal-
listumaan myös etänä. Ti-
laisuudessa hyvinvointi-
päällikkö Outi Nivakoski 
ja liikunnanohjaaja Sampo 
Laakkonen kertoivat ohjel-
masta. Asia sai aikaan raken-
tavaa keskustelua. 

Tavoitteena on saada 
eri järjestöjä mukaan orga-
nisoimaan liikuntatoimin-
taa yli 75-vuotiaille, kotona 
pärjääville ikäihmisille, joil-
la on alkavia toimintaky-
vyn ongelmia, yksinäisyyttä 
tai osallistumisvaikeuksia. 
Ikäinstituutin mentorit ovat 
kouluttamassa ja tukemassa 
tätä työskentelyä.

Pudasjärven kaupunki 
odottaa nyt aiesopimuksia 
yhdistyksiltä ja eri järjestöil-
tä, jotta voidaan lähteä hake-
maan tällaista maksutonta 
palvelua. Tässä vaiheessa ei 
vielä tarvitse kovin tarkasti 
määritellä yhteistyömuotoja. 
Riittää, että on joku esimerk-

ki ajatellusta toiminnasta. 
Hyvinvointivaliokunta 

puoltaa ohjelmaan hakemis-
ta. Vanhus- ja vammaisneu-
vosto on syyskuun koko-
uksessa käsitellyt asiaa ja 
pyytää kaupunkia hakemaa 
mukaan ohjelmaan. 

Esittelyillan aikana muu-
tama yhdistys jo ilmoitti 
täyttävänsä aiesopimuksen. 
Nämä sopimukset toimite-

taan kaupunginhallituksen 
käsittelyyn missä päätetään 
mahdollisesta hakemisesta 
tähän koulutusohjelmaan. 
Ohjelma kestää kolme vuot-
ta ja kaupunki sitoutuu seu-
rantaan, arviointiin ja ra-
portointiin sekä ohjelman 
vetämiseen, koulutuksiin 
osallistumiseen ja mahdolli-
siin tilakustannuksiin.

Ikäihmisten hyvinvoin-

nin lisäämiseen Pudasjär-
ven kaupungin tavoitteena 
on tämän ohjelman avul-
la kotona asumisen tukemi-
nen, sivukylien pysyminen 
elinvoimaisina, uudenlaisen 
verkostoitumisen käynnistä-
minen sekä yhdistystoimin-
nan tukeminen. 

Terttu Salmi

Outi Nivakoski ja Sampo Laakkonen esittelivät yhdistyksille Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa 
kaupungintalon Otava -salissa.
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Syötteelle kaivataan 
pysyvää taksiasemaa
Syötteen taksirinki perustet-
tiin 1980 luvun alussa. Taksi-
ringillä ei ole ollut koko toi-
mintansa aikana vakituista 
ja pysyvää tukikohtaa ja olo-
tila ollut kuin kerjäläispo-
jalla lainavaatteissa.  Aluksi 
taksit päivystivät Romekie-
varin vierellä kuusen juu-
ressa. Sitten paikalle saatiin 
parakki, josta siirryttiin sit-
ten kaupungin rakentaman 
Safaritalon alakertaan. Siinä 
tukikohta saikin olla toista-
kymmentä vuotta. Omista-
janvaihdoksen myötä taksi-
rinki oli hetken tuuliajolla, 
kunnes Mauno Sarajärvi luo-
vutti Romekievarista hen-
kilökunnalle rakentamansa 
huoneiston taksiringille. 

Sarajärven myydessä Ro-
mekievarin takaisin Juha 
Kuukasjärvelle sai taksirinki 
jatkaa edelleen toimintaansa 
Romekievarin tiloissa. Alku-
syksystä Romekievarin liike-
toiminta muuttui jälleen eri 
yrittäjälle, mutta kiinteistö 
jäi edelleen Kuukasjärvelle. 
Uuden tukikohdan löytymi-
nen takseille Syötteen juurel-
ta ei ole itsestään selvä asia. 
Tyhjiä tiloja ei juuri ole.

– Ensinnäkin täytyy sa-
noa Juha Kuukasjärvelle iso 
kiitos siitä että saimme ja 

saamme edelleen jatkaa Ro-
mekievarin tiloissa. Mut-
ta ei voida olettaa, että eikö 
jossakin vaiheessa kiinteis-
tön omistaja tarvitsisi ny-
kyisin taksiringin käytössä 
olevia tiloja omaan toimin-
taansa. Silloin tilanne muut-
tuu haasteelliseksi, jopa 
mahdottomaksi. Vapaita ti-
loja Syötteeltä ja etenkään 
Romekievarin alueelta ei 
löydy. Taksien toimintaa 
ajatellen Romekievarin seu-
tu on keskeisellä paikalla ja 

suurin osa kyydeistä tulee 
sieltä. Heittäisinkin Pudas-
järven kaupungin päättäjil-
le toiveen, että jos hekin lo-
pulta heräisivät seuraavissa 
rakennuskohteissa ottamaan 
huomioon myös taksien tar-
vitseman taksiaseman, jos-
sa olisi päivystys-, lepo- ja 
sosiaaliset tilat sekä autojen 
pesumahdollisuus, kuten 
muuallakin on tehty. Tak-
sit ovat välttämättömiä ja 
näkyviä palveluita matkai-
lukeskuksissa ja ilman nii-

tä palvelut eivät pelaa, taksi-
yrittäjä Teijo Särkelä kertoo 
taksiringin tuntemasta epä-
varmuudesta toimipaikkan-
sa suhteen.

Syötteen taksirinkiin 
kuuluvat Sakari Ronkai-
nen, Arto Aittokumpu, Teijo 
Särkelä, Mauno Sarajärvi ja 
Lauri Lohilahti. Muut lähi-
seudun taksit tulevat avuk-
si ruuhka-aikoina.

Pudasjärveläinen-lehti

Romekievarin tiloissa olevan taksiaseman edessä ajoon lähdössä Tuija Särkelä, Teijo Särke-
lä ja Heli Mäkelä.

Syksyn

HELPOIMMAT

Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

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

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA ja 
TIkTokISSA! @ksmpudasjarvi

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

-26-31%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia  
4,55-4,89 rs (13,22-13,97/kg)

10.-
Naapurin Maalaiskana

kAnAn rInTAfILEET  
tai sIsäfILEET
340-370 g (9,01-9,80/kg)

3
rs

TARJOUKSET VOIMASSA TO-sU 21.-24.10. ELLEI TOISIN MAINITA

Ilman Plussa-korttia  
2,49 pkt

Ingman

MAUsTETUT  
kErMAjääTELöT
1 l 
Ei laktoositon, vanilja eikä kaura 
Rajoitus 3 kpl/talous

1.-Pkt

KURPITSAPASTA
resePtI k-rUOkA.FI/resePtIt 
tAI k-rUOkA-sOVeLLUs

Ilman Plussa-korttia  
4,75 pkt (8,86-11,82/kg)

Pingviini

LAkTOOsITTOMAT ja  
MIx jääTELöTUUTIT
6-8 kpl/402-536 g  
(7,44-9,93/kg)

399
Pkt

-16%
Plussa-kortilla

-59%
Plussa-kortilla

1.-
APPELsIInI
Etelä-Afrikka

kg
Erä

SUOMI

HErKKUTOrILTA HErKKUTOrILTA

K-Ruokamestarin
kUUMA POrsAAn

GrILLIkYLkI

Voimassa TO-LA 21.-23.10.

Voimassa TO-LA 21.-23.10. Voimassa TO-LA 21.-23.10.

Erä

SUOMI

HErKKUTOrILTA

Voimassa TO-LA 21.-23.10. SUOMI

rUUsUkAALI
400 g (2,50/kg) 
Hollanti

sUIPPOPAPrIkA
200 g (5,00/kg) 
Hollanti/Espanja

PUnAkAALI
Suomi

1.-kg

kUkkAkIMPU
Hollanti

1090
kImPPU

TUOrE sUOMALAInEn 
sUPErIOr kIrjOLOHI 
Kasvattaja, Brändö Lax, Suomi
Rajoitus 2 kalaa/talous

699
kg

Erä

sAVUsTETTU
sUOMALAInEn

sILAkkA
Suomi, säävaraus

895
kg

TUOrE sUOMALAInEn
PIkkUsIIkA

Perämeri, Merenkurkku
Suomi, säävaraus

1295
kg 995

kg

Fazer
MUUMITIkkArI 
8 g (12,50€/kg)

yksittäin 0,19€/kpl  
Rajoitus 5 erää per talous

1.- 10
KpL

Erä

Taivaallinen uni 
-konsertti 

seurakuntakodissa
Sarastus-yhtye konsertoi 
Pudasjärven seurakuntako-
dissa perjantaina 29.10. kello 
19. Konsertin nimi on ”Tai-
vaallinen uni”.

Sarastus on kolmen am-
mattimuusikon muodosta-
ma yhtye, jonka ohjelmisto 
koostuu mm. kansanlauluis-
ta, afroamerikkalaisista spi-
rituaaleista, keskiaikaisista 
ortodoksi- ja katolilaislau-
luista, jazzillisista kappaleis-
ta, balladeista, rytmillisistä 
kappaleista, instrumentaa-
leista sekä improvisoiduista 
äänimaisemista.

Säveltäjäniminä ovat 
mm. Charles Ives, Edward 
Vesala, Oskar Merikanto ja 
Heikki Sarmanto. Mukana 
on myös Kristiina Olannon 
omia kappaleita. Yhtyeen 
instrumentaatio on mielen-
kiintoinen ja monipuolinen 
sisältäen mm. puhallinsoit-
timia saksofonista erilaisiin 
huiluihin. Muusikoiden va-
paa improvisaatio luo kiin-
nostavia jännitteitä yhtyeen 
musiikkiin.

Yhtyeen ensimmäinen 
cd-levy "Sarastus" ilmestyi 
2013 ja sai paljon kiitettäviä 
arvioita lehdistössä. 

Sarastus-yhtye on esiin-
tynyt ympäri Suomea kym-
menissä kirkoissa sekä fes-

tivaaleilla, mm. Keravan 
jazzfestivaaleilla ja Kalotti-
jazzissa. Sarastus on saanut 
paljon positiivista palautet-
ta tekemistään konserteis-
ta. Yhtyeen korkeatasoista 
muusikkoutta, herkän intui-
tiivista yhteissoittoa, impro-
visaatiota sekä intensiivisiä, 
omaperäisiä tulkintoja kap-
paleista on kiitelty ainutlaa-
tuisiksi. Usein kuultu kom-
mentti konsertin jälkeen on 
”Tällaista ei kuule missään 
muualla”. 

Laulukielenä Sarastuk-
sella on mm. suomi, eng-
lanti, karjala, kreikka, latina. 
Yhtye on juuri levyttänyt 
uuden albumin ”Taivaalli-
nen uni”, joka julkaistaan lä-
hitulevaisuudessa.

Seurakunta tiedotus

Sarastus-yhtyeen muusik-
koina toimivat Harri Taitto-
nen – piano, Kristiina Olan-
to – laulu ja Jorma Tapio 
– saksofonit, bassoklarin-
etti, huilu, bassohuilu, puu-
huilu ja perkussiot.
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Pudasjärven kaupungin-
hallitus kokoontui tiistai-
na 12.10. Vastaanottokeskus 
on lakkautettu Pudasjärvel-
lä vuonna 2020 ja sen vuok-
si oleskeluluvan saaneiden 
turvapaikanhakijoiden vas-
taanottoa ei enää ole. Jatkossa 
oleskeluluvan saaneita turva-
paikanhakijoita ei kuntapai-
kalle hakeudu kuin mahdol-
lisesti yksittäisiä henkilöitä. 
Maahanmuuttoa tapahtuu 
kuitenkin esimerkiksi avio-
liiton ja työn perustella. Pu-
dasjärvelle vastaanotettavien 
kiintiöpakolaisten määrän li-
säämisellä kymmenellä hen-
gellä herätti hallituksessa 
keskustelua ja sen seuraukse-
na asia jätetiin jatkovalmiste-
luun edellisessä kokouksessa. 
Tässä kokouksessa päätettiin 
esittää valtuustolle kiintiöpa-
kolaisten vastaanoton sopi-
musta muutettavaksi siten, 
että kaupunki vastaanottaa 
kahden vuoden sykleissä 30 
kiintiöpakolaista. Päätös teh-
tiin äänestyksen jälkeen ää-
nin 7-2. Vastaesityksenä oli 
Christa Van der Vegtin esi-
tys Ilona Ritolan kannattama-
na, että kaupunginvaltuus-
to päättäisi vastaanotettavien 
maahanmuuttajien määrän. 
Muuten kotouttamisohjelma 
vuosille 2021-2024 hyväksyt-
tiin esitetyssä muodossa.

Valtuustoaloitteen 
käsittely
Pudasjärven perussuomalais-
ten 16.9. jättämä valtuusto-
aloite maahanmuuttotyön ja 
kotoutumisen kustannusten 
selvittämisestä sekä kotou-
tumistoimenpiteiden vaikut-
tavuuden arvioinnista kiin-
tiöpakolaisten osalta on siinä 
määrin laaja, joten linjattiin, 
missä suhteessa tavoiteltuun 
päämäärään nähden val-
tuustoaloitteeseen vastataan, 
millä aikataululla ja samalla 
osoittaa tarvittavat resurssit 
valmistelulle. Kaupunginhal-
litus linjasi, että valtuusto-
aloitteeseen vastataan koh-
tuullisessa ajassa, siten että se 
pystytään hoitamaan nykyi-
sellä työntekijämäärällä. Val-
tuustoaloitteeseen vastataan 
huomioiden nyt valmistelus-
sa esitetyt lakiin perustuvat 
mahdollisuudet kerätä ja esit-
tää tietoja sekä suhteellisuus-
periaatte ja nykyiset resurs-
sit huomioiden vain vuosilta 
2019-2020. 

Junarata Oulusta 
Kuusamoon
Hallitus antoi lausunnon 
Pohjois-Pohjanmaan liiton 
talous- ja toimintasuunni-
telmaluonnoksesta vuosille 
2022-2024 tehden muutaman 

lisäyksen. kaupunki kan-
nattaa kestävän tuulivoi-
marakentamisen edistämis-
tä maakuntakaavoituksessa. 
Pudasjärven kaupunki kii-
rehtii TUULI-hankkeessa 
tehtyjen toimenpidesuositus-
ten käytäntöön saattamista. 
Kaupunki esittää liikenne-
järjestelmien kehittämis-
suunnitelmaan, että siihen 
kirjataan tavoite Oulu-Kuu-
samo ratayhteyden selvittä-
misestä. Ympäristönäkökul-
mien lisäksi ratayhteys olisi 
merkittävä Suomen huolto-
varmuuden, matkailun ja 
pohjoisen alueen elinkeino-
elämän kannalta. Lisäksi Pu-
dasjärven kaupunki haluaa, 
että nykyisessä yhteiskun-
nan voimakkaassa muutos-
tilanteessa toteutetaan ak-
tiivisesti kuntakierroksia, 
jossa maakuntaliiton johto 
käy kunnissa keskustelemas-
sa säännöllisesti ajankohtai-
sista asioista.

Tulo- ja  
kiinteistövero 
Hallitus käsitteli alustavas-
ti tuloveroprosenttia vuodel-
le 2022. Kuntaliiton päivite-
tyn ennusteen mukaan tämän 
vuoden kunnallisveron toteu-
ma ylittäisi talousarvion noin 
656 000 eurolla. Yhteisövero 
on toteutunut syyskuun lop-

puun mennessä noin miljoo-
na euroa edellisvuotta parem-
min. Kuntaliiton päivitetyn 
ennusteen mukaan toteuma 
ylittäisi talousarvion n. 527 
000 eurolla. Ensi vuodelle 
kunnallisveroja kertyy yh-
teensä arviolta noin neljä pro-
senttia kuluvaa vuotta enem-
män. Hallitus kävi alustavan 
linjauskeskustelun myös vuo-
den 2022 kiinteistöveropro-
senttien valmistelun pohjaksi.

Lisämäärä- 
rahaesitys  
valtuustolle
Oulunkaaren yhtymähal-
litus on esittänyt Pudasjär-
ven kaupunginvaltuustolle 
585 000 euron lisämäärära-
haa sosiaali- ja terveyspalve-
lujen omaan toimintaan, joka 
esitetään kaupunginvaltuus-
tolle. Palvelujen ostot ja hen-
kilöstökulut ovat ylittyneet 
maltillisesti. Pudasjärvellä 
puuttuu talousarviosta koti-
hoidon asiakaspalvelujen os-
toista noin 300 000 euroa, joka 
näkyy toimintamenossa. 

Päätettiin ostaa Suonpää 
tilaan sisältyvä puistoalue Ju-
hontieltä 1 775 euron kaup-
pahinnalla. Kaupan määräala 
on tilan erillinen palsta, jonka 
pinta-ala on noin 1775 neliö-
metriä.

Pudasjärveläinen -lehti

Maahanmuuttajien kotouttaminen 
puhutti kaupunginhallitusta

Arvola jatkaa JHL:n 
puheenjohtajana

Pudasjärven JHL:n syys-
kokous pidettiin Ravin-
tola Meritan tiloissa kes-
kiviikkona 13.10. Paikalla 
oli mukava joukko jäseniä 
päättämässä tulevan vuo-
den toiminnasta. Lisäk-
si kokoukseen osallistui 
JHL:n aluetoimistolta Risto 
Säkkinen. Hän toi tuorei-
ta uutisia liiton edustajis-
tovaaleista ja muista ajan-
kohtaisista asioista. 

Yhdistyksen puheenjoh-
tajana jatkaa Seppo Arvo-
la ja uutena henkilönä hal-
litukseen pyydettiin Arja 
Pätsi. Vilkkain keskustelu 

käytiin Pudasjärven kau-
pungin ruokapalveluiden 
järjestämisestä. Jotta ruo-
kia voidaan jatkossa tehdä 
sekä sote-väelle, että kou-
luille näyttäisi se tällä het-
kellä onnistuvan perusta-
malla ns. inhouse yhtiö. 
Tämän myötä työpaikat ja 
asioista päättäminen säilyi-
si edelleen Pudasjärvellä. 
Jäsenedut pidettiin entisel-
lään, jotta jäsenistön työ-
kyky ja osaaminen pysyisi 
edelleen hyvällä.

Pudasjärveläinen lehti

Paikalla oli mukava joukko jäseniä päättämässä tulevan 
vuoden toiminnasta.
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

PE-TO 22.-28.10. TEKSTIILIOSASTOLTA rAuTAOSASTOLTAAjAnkohtAiset tArjoukset 

jA pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

PErjAnTAInA 22.10. LAuAnTAInA 23.10. MA-TI 25.-26.10. KE-TO 27.-28.10.

PErjAnTAI-LAuAnTAI 22.-23.10. MAAnAnTAI-TOrSTAI 25.-28.10.

KEnKÄOSASTOLTA

299149 199 149
kg

229

299

299

100

995 499

195

119

300895

100

100

399

350

ras

2 filettä/talous
raj. erä

1295
kg pkt

pkt

pss

kg

599

995

kg

pkt

795
kg

1295

695 395

995
kg 199

kpl

2 prk

kg

895

ras

kg

kg
kpl

ras

kg

199
pkt

pkt pkt

199

995

100

100

pkt

plo

399
pkt

129
pkt

329
pkt

ras

3995

1395

1495

199,-

299

3500

pkt

kgkpl

ras

2 kg/tal.

pkt

pss

7390 10990 3995

1990

2 pkt

2 prk

1000

1390

AvAIMEnTEKO jA 

LuKKOTArvIKKEET

pkt

2 pkt/talous

kg

2100 1490

4590 2390 1290

850

1895 2495 21952190

3 kg/tal.

WEETABIX
430 g

-Original
Atria

hIILLOS
grILLIMAKKArA

400 g

Atria Käriste
grILLI-

MAKKArA
1 kg

Atria
PEKOnI

140 g

Suomalainen
BATAATTI

Kivetön
vIhrEÄ tai

TuMMA 
ryPÄLE

500 g

Suomalainen
ruuSuKAALI

300 g

Becel
MArgArIInI

400 g

Espanja
SATSuMA

Tuore 
Norjan
LOhI-
fILEE

Atria
KAISEr- 
WurSTI
palana

Snellman
SuPPErIOr
KInKuT 
180 g

KAnAn-
MunAT
10 kpl

Arla
LOPuTOn
KErMA-
juuSTO
1,1 kg

Old El Paso
TOrTILLA
8 kpl/326 g

Kruger
KAAKAO- 
juOMA-
jAuhE 800 g

Oululainen
Tosi ohut
rEISSuMIES 
5 kpl/175 g

Atria
SAvu-
KyLKI

Atria
MAKSA-
LAATIKKO
400 g

Valio
APPELSIInI-
MEhu
1 l

Atria
LAuAnTAI-
MAKKArA
palana

Porsaan irto
KyLjyKSET

Naudan
PALAPAISTI

Naudan
PAISTI-
jAuhE-
LIhA

jAuhELIhA
SIKA-nAuTA

Tuore porsaan
ETuSELKÄ tai 
LAPA

Hyvä
nAuTA 
jAuhE-
LIhA
rasvaa 
max 10%

Oululainen
ÄITIMuOrIn
hErKKu-
LIMPPu
450 g

Valio Arki 
ruOKA-
KErMA
2 dl

Panda 
juhLA-
PöydÄn 
KOnvEhdIT
3x300 g

HK 
AurInKO- 
SALAATTI
250 g

Valio Hyvä 
suomalainen 
ArKIjuuSTO-
vIIPALEET
400-500 g

Olvi 
LIMSAT
0,95 l
sis. pantin

Kivikylän
Wanhanajan 
nAKKI
380 g

Eldorado 
vEhnÄ-
PATOnKI
300 g

nuOhOuSSETTI
-harjan halkaisija 15cm
-kuula 1,5kg
-köyden pituus 10m

Mustang
KAMIInA Musta teräs
-  Mitat: 28,6x28,6x91,4 cm
-  Paino: 52kg
-  Lämmitysteho: 5,5 kW
-  Lasiluukku
-  Lämmityskapasiteetti: 
   n. 45-50 neliömetriä
-  Hormiliitäntä 120 mm   
   on takan takana
-  Korkeus lattiasta hormilähdön  
   keskikohtaan 780 mm

KEvyTPrESSuT 
esim. 2x3 m

Airam Luka ladattava
OTSALAMPPu
- Valonlähde LED 2 x 20 W,  
  1200 lm
- Ladattava paristo 1 x 18650   
  2600 mAh 3,7 V sisältyy  
  pakkaukseen.
- USB A/USB Micro latausjohto  
  sisältyy pakkaukseen.
- Materiaali alumiini + ABS.
- Koko 86 x 35 x 25 mm.
- Paino 75 g ilman akkua.

Fiskars 
rETKIKIrvES X7

Tarmo
rETKIKIrvES 35 cm

Irto
KArjALAnPAISTI

Askel miesten 
nAhKAnILKKurIT
Karvavuori, kaksi vetoketjua
Koot: 41-47

Piqant naisten 
nILKKurIT
Nahka, karvavuori 
Koot: 36-41

Nokian lasten 
WInTry PLuS 
KuMISAAPAS
Lämpövuori
Koot: 22-36

Miesten 
cOLLEgE-
PuSErO
Koot: S-XXL

Airam Led 
6x5,5w E27 sixpack
LAMPuT

jÄnIS-/
ELÄInvErKKO 
vihr.pvc 1,2x2,5 m

Miesten 
cOLLEgE-
huPPArI

Miesten 
BAMBuPITKIS
95% bambuviskoosi
5% elastaani
Koot: S-XXL

Fiini Fröökynä 
naisten joustavat 
vAKOSAMETTI-
hOuSuT
yksi koko

Truenorth 
naisten 
SOfTPILE 
TAKKI
Koot: 34-44

Tesema 
pehmeät 
MöKKI-
SuKAT
Koot: 37-39, 
40-42, 43-45

Naisten 
BAMBuPITKIS
95% bambuviskoosi
5% elastaani
Koot: M-XXL

Top Model 
tyttöjen 
PuSErO
Koot: 128--152 cm

TopModel 
tyttöjen 
cOLLEgE-
PuSErO
Koot: 128-152 cm

Miss Melody 
tyttöjen 
yöMEKKO
Koot: 116-152 cm

Top Model 
tyttöjen 
yöMEKKO
Koot: 128-152 cm
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Hirvenmetsästystä Marikaisjärvellä

Aamuhämärissä orannsipu-
keiset miehet kokoontuvat 
Marikaisjärven Toimitalolle, 
hirviliiterille tai muuhun so-
vittuun paikkaa. Kuulumiset 
vaihdetaan ja vähitellen käy-
dään asiaan.

Mikä on tämän päivän 
hirvenmetsästyksen suunni-
telma? Kuulostellaan, onko 
havaintoja viimeaikaisista 
hirvien liikkeistä metsästys-
seuran alueella. Onko met-
sästyskoiria käytössä, vai 
käytetäänkö perinteistä ajo-
metsästystä, missä osa po-
rukasta ajaa sovitun alueen 
kohti passilinjaa. 

Viime aikoina hyvät hir-
vikoirat ovat kuitenkin 
tulleet vahvasti mukaan 
metsästykseen. Koirien tar-
koituksena on löytää haju-
aistinsa avulla alueella liik-
kuvat hirvet. Jos koira löytää 

hirven ja haukkumalla py-
säyttää hirven, on metsästä-
jän hyvin varovasti lähestyt-
tävä sitä paikkaa. Parhaassa 
tapauksessa hirvi voidaan 
ampua siihen, mutta näin ei 
aina käy. Hirvi voikin läh-
teä liikkeelle, periaatteessa 
mihin suuntaan vain. Gps 
tekniikan avulla kaikki po-
rukan metsästäjät näkevät 
puhelimestaan, missä koira 
on ja mahdollisesti se koiran 
haukkuma tai seuraama hir-
vikin. Metsästyksen johtaja 
määrää kullekin ampujalle 
oman passipaikan tai alu-
een mitä seurata. Joskus hir-
vi saadaan ampumaetäisyy-
delle ja joskus ei.

Hirvilavoja on rakennet-
tu alueen eri puolille, mistä 
metsästäjien onkin hyvä seu-
rata lähelle saapuvia hirviä, 
olivatpa ne tulleet passipaik-

kaa kohden, ajon tai koiran 
hätyyttämänä. Hyvä riista-
laukaus kaataa hirven siihen 
paikkaan, mutta joskus käy 
niin, että huonon laukauk-
sen jälkeen haavoittunut hir-
vi voi kulkea kauaskin. Tääl-
läpäin sanotaan, että hirvi on 
jäänyt ”raanaan”. Useimmi-
ten haavoittunut ”raanaan” 
jäänyt hirvi löytyy. Joskus 
käy niin, että hirvi ehtii liik-
kua naapuriseuran alueelle 
ja kaatuu vasta siellä. Met-
sästyslain mukaan tästä tu-
lee heti tehdä ilmoitus met-
sästysoikeuden omistavan 
metsästysseuran vastuuhen-
kilölle. Periaatteessa hirvi 
kuuluukin nyt naapuriseu-
ralle, mutta useimmiten saa-
lis luovutetaan ampujalle, 
koska tilanteita tulee ja me-
nee vuosien kuluessa ja voi 
olla, että seuraavalla kerralla 
tilanne onkin toisinpäin. 

Porukkahenkeä ja 
yhteisöllisyyttä
Hirvenmetsästys on kui-
tenkin muutakin, kuin vain 
saaliin perässä juoksemis-
ta ja ampumista. Jo edellise-
nä talven vielä lumien olles-

sa maassa huolehditaan, että 
ns. nuolukivet viedään niille 
hyväksi havaituille paikoil-
le, missä hirvet liikkuvat. 
Nuolukivistä hirvet saa-
vat tarvitsemiaan suoloja ja 
houkuttelevat ne pysymään 
alueella. Samasta asiasta on 
kyse myös riistapeltojen vil-
jelyllä. Kesän ja alkusyk-
syn aikana riistapellot tarjo-
avat hirville paljon syötävää 
ja niin ne pysyvätkin siten 
mielellään sillä alueella, mis-
tä ravintoa on helposti saata-
villa.

Porukkahenki ja yhtei-
söllisyys on merkittävä teki-
jä, kun ajatellaan miesten ja 
nykyään myös naisten osal-
listumista hirvenmetsästyk-
seen. Yhteisellä nuotiolla 
paistetaan makkarat, nauti-
taan eväistä, joillakin näyttää 
aina olevan sitä ominta herk-
kua esimerkiksi savuläskiä. 
Kerrataan päivän tapahtu-
mia, suunnitellaan uutta, 
usein on mukana jutunker-
tojia ja vitsiniekkoja, joille 
sitten yhdessä nauretaan.

Toimitalo  
pääpaikkana
Marikaisjärven Metsästys-
seuran hirviporukassa on 
metsästäjiä monen ikäi-
siä, heistä nuorimpana Jus-
tus Lehmikangas, joka täyt-
tää tänä vuonna 14 vuotta 
ja vanhimmat ovat reilus-
ti yli 70-vuotiaita. Justus on 
aloittanut hirvenmetsästyk-
sen jo 10-vuotiaana ja tilil-
lä on jo yksi hieno kaatokin. 
Pääpaikkana on Marikaisjär-
ven Toimitalo, minkä yhtey-
dessä on hirviliiteri saaliiden 
käsittelyä varten. Joka vuosi 
Toimitalolla järjestetään hir-
vipeijaiset, valitettavasti ne 
jäivät viime vuonna koronan 
vuoksi väliin. 

Marikaisjärven Toi-
mitalolla onkin hyvät ti-
lat järjestää hirvipeijaisia 
ja eri tapahtumia, kokouk-
sia, koulutuksia, virkistys-
päiviä, pikkujouluja, häi-
tä jne. Toimitaloa tai saunaa 

Jouko Kipinä metsästyksen 
johtaja ja seuran puheenjoh-
taja. 

Porukka evästauolla.

Jani Hyttinen ampuja saalinsa vieressä.

Mikko Kipinä tähtäilee saalista hirvilavalta.

Porukalla vedetään hirveä.

Aamuhämärissä valmistaudutaan nuotion ääressä.

Komeat sarvet, ampuja Juha 
Laakkonen. 

Peijaisissa ei hirvikäristys lopu kesken.

voi vuokrata kuka tahan-
sa. Nettisivuilta löytyvät oh-
jeet: https://www.toimita-
lo.com/.

Markaisärven Metsäs-

tysseuran kotisivut ovat : 
https://marikaisjarvenmet-
sastyseura.yhdistysavain.fi/

Kari Stenius 

Justus Lehmikankaan ensimmäinen kaato viime vuodelta.
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Syyspähkinä 1: – Milloin on viimeistään alettava laih-
dutuskuurille?
Vastaus: – Kun auton turvatyyny ei mahdu laukea-
maan. 

* * *
Puhelin soi: – Tämä on kunnantoimistosta, olem-
me nyt saaneet pojallenne vapaan paikan tarhaan.  
Äiti: – Ei hän ole kotona. Virkailija: – Ei ole kotona? 
Äiti: – Ei, hän on armeijassa.                                                        

* * *
Tässä pari esimerkkiä Henrik Musteen ja Petri Kas-
teen toimittamasta Suomen Parhaat Vitsit -vuosi-
kirjasta (Gummerus Kustannus Oy). Vuodesta 1992 
lähtien ilmestynyttä vitsikirjaa tekijät luonnehtivat 
”maailman johtavaksi huumorikoosteeksi”. Huumori-
han laukaisee stressiä ja päästää irti endorfiineja, jot-
ka panevat mielihyväkeskuksen liikkeelle. Ja vuoden 
2011 kirjassa runoilija Heikki Lounaja (Jäätyneet tiet) 
otetaan avuksi vakuuttamaan huumorin tarpeellisuu-
desta:

”Ja silläkö se paranoo, huolehtimisella, eikä ku  
pahenoo. Mut ku oikeen räkänaurun piästää kun 

pahimmalta näyttää, puskoo sitä piänsä  
kumaraan ja lähtöö männä körmyttämään,  

niin jo rupes selekenemmään.”
* * *

Syyspähkinä 2: – Miten pääsen eroon jatkuvasta na-
putuksesta autossa?
Vastaus: – Anna naisesi ajaa.

* * *
Miesten kesken: – Miten voit sanoa, että avioliiton 
perusteet ovat kunnossa, jos menet naimisiin kenia-
laisen tytön kanssa?  
– No ainakin siinä suhteessa, että anoppi on Nairobis-
sa.

* * *
Syyspähkinä 3: Mitä eroa on lääkärin ja autokorjaa-
jan töillä?
Vastaus: Lääkärillä potilaita on vain kahta mallia.

* * *
Kirkkohistorian tunneilla oli koko lukukausi tah-
kottu Martti Lutheria. Lukukauden lopulla opettaja 
tentti luokkaa: – Pekka, mitä tapahtui vuonna 1483?
Pekka: – Martti Luther syntyi. 
Opettaja: – Oikein. Mitä tapahtui vuonna 1487? Kal-
le!
Kalle: – Luther täytti neljä vuotta!

* * *
Lokakuun miete: Tärkein asia lastenkasvatuksessa 
on se, että pidät hyvää huolta lapsistasi ja lastenlap-
sistasi. He nimittäin tekevät valinnan siitä, mihin van-
hainkotiin sinut aikaan loppusijoitetaan.

* * *
Opettaja: – Kalle, onko sinulla siskoja tai veljiä?
Kalle: – On niitä viisi. Kaksi on elossa ja kolme naimi-
sissa.

Martti Kähkönen              
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Milloin 

laihdutuskuurille? 

Pudasjärvellä on säilynyt 
runsaasti luonnontilaista 
suoluontoa. Eteläisen Suo-
men luonnontilaiset suola-
keudet ovat nykyisin lähes 
olemattomat. Suojelualu-
eiden ulkopuolelta löytyy 
enää lähinnä kitukasvuista 
mäntyä kasvavilta rämeiltä. 
Hienoimmat ja rehevimmät 
heinää kasvavat suot ovat ai-
koja sitten muutettu pelloik-
si ja niittymaiksi.

Suomalaiset ovat olleet 
varsinaisia soiden ja metsi-
en raivaajia. Varsinkin sa-
volaiset ovat kaskenneet 
polttamalla suomalaisia 
metsä- ja suomaita. Joita-
kin satoja vuosia sitten savo-
laiset lähtivät myös asutta-
maan Kuusamoa, Kainuuta 
ja myös Pudasjärveä. Poh-
joisen karut aapasuot ovat 
olleet varsin huonoja vil-
jelyä ajatellen, joten pel-
lot ovat raivattu etupäässä 
metsistä. Savolaiset jatkoi-
vat taivallusta aina Ruot-
siin ja Norjaan saakka. Moni 
ei varmaan tiedäkään, että 
suomalaiset ovat raivanneet 
joitakin satoja vuosia sitten 
suuren osa Keski-Ruotsin ja 
Kaakkois-Norjan pelloista. 

Epäilyksensuo on laaja 
mosaiikkimainen suokoko-
naisuus, joka on suurimmal-
ta osalta Metsähallituksen 
hallinnoimaa aluetta. Suo 
on hyvin luonnontilainen 
ja sitä on toisinaan väläytel-
ty suojeltavaksi. Suo on laa-
ja, liki 300 hehtaaria. Vaikka 
itse suo on säilynyt luonnon-
tilaisena, on sen reunarämei-
tä ojitettu runsaasti. Laajaa 
suota rikkovat upeat kan-
gasmetsät. Suosaarekkeissa 
ja niemissä kasvaa paikoin 
varsin vanhaa ja komeaa 
mäntymetsää. Pudasjärven 
metsiä on hyödynnetty jo 
vuosisatoja. Alueella on vie-
läkin nähtävissä vanhoja ter-
vahautoja ja metsäkämppien 
jäännöksiä. 

Mäntykankaiden lajis-
to on luonnollisesti varsin 
niukkaa niin kasviston kuin 
eläimistönkin puolesta. Lin-
tulajeja ovat muun muassa 
punakylkirastas, kulorastas, 
metsäkirvinen, harmaasiep-
po, leppälintu, käpytikka 

Epäilyksensuolta 
löytyy runsas suolinnusto

ja hömötiainen. Suolla on 
myös varsin rikas suolin-
nusto, vaikka pohjoisen aa-
pasuot eivät yleensä olekaan 
mitään lintukeitaita. Osa la-
jeista on sellaisia, jotka ovat 
erikoistuneet pesimään kos-
teissa ja avoimissa olosuh-
teissa. Osa suolaista pesii 
myös muunkinlaisissa ym-
päristöissä. 

Tavallisesti Pohjois-Suo-
men kuivahkot kalvakkane-
vat ovat karuja ja kuivia, eli 
suolinnuille on varsin vä-
hän hyönteisravintoa. Myös 
Epäilyksensuolta puuttu-
vat pienet järvet ja lammet. 
Suon märimmissä osissa on 
puutonta nevaa, jossa puut 
eivät juuri pysty kasvamaan. 
Nevojen reunoilla on isovar-
puräme, jossa kasvaa suo-
pursua, vaivaiskoivua ja juo-
lukkaa. Rämeet ovat tärkeitä 
pesäpaikkoja monille suola-
jeille. Esimerkiksi liro pesii 
mielellään isovarpurämeellä 
kasvien suojassa. Suolla pe-
sii liron lisäksi monia mui-
takin kahlaajalajeja. Siellä 
pesii muun muassa valko-
viklo, joka on itäinen laji ja 
se on levinnyt Suomeen Ve-
näjän suunalta. Runsaimpia 
suon lajeja ovat esimerkik-
si keltavästäräkki, niittykir-
vinen, kuovi ja pikkukuovi. 
Ne löytyvät lähes jokaiselta 
luonnonvaraiselta Epäilyk-
sensuon naapurisuolta. 

Pudasjärvellä sijaitsee 
pohjoisen pikkukuovin ja 
eteläisen isokuovin esiinty-
misen risteymäalue. Epäi-
lyksensuolla ovat molem-
mat lajit pesivät useamman 
parin voimalla ja ovat yhtä 
runsaslukuisia. Suo on luon-
nostaankin jatkuvassa muu-
tostilassa ja myös lajisto ke-
hittyy sen mukaan. Suon 
muuttuminen on kiinni 
muun muassa suontyypis-
tä. Monet suot usein kuivu-
vat ja metsittyvät vanhetes-
saan. Mutta on soita, jotka 

Keltavästäräkki on harvinaistunut suuresti viime vuosikym-
menien aikana varsinkin eteläisestä Suomesta. Epäilyksen-
suolla se kuitenkin viihtyy edelleen hyvin. 

Kihokki on ollut jo muinoin 
tärkeä hyötykasvi, jota on 
käytetty muun muassa roh-
doskasvina. 

Lakalla, eli muuraimella eli 
hillalla sadot voivat vaih-
della suuresti. Marja on altis 
halloille ja yksi ainoa hallayö 
voi viedä koko kesän sadon. 

Vanhat metsäkämpät kertovat menneestä metsätaloudesta. 

Epäilyksen suo on paikoin vaarallisen upottava ja vaikeakulkuinen. 

valtaavat rahkasammaleen 
avulla elintilaa muun muas-
sa jäkäläkankailta. Eli suon 
karttakuva saattaa muuttua 
suuresti jo muutamassa vuo-
sikymmenessä. 

Epäilyksensuo ja sen mo-
net luonnontilaiset lähisuot 
muodostavat upean suoko-
konaisuuden, jonka toivoi-
si säästyvän myös tulevil-
le polville. Epäilyksensuon 
syntymiseen on mennyt tu-
hansia vuosia ja sen kehitys 
on edelleen kesken.

Jarmo Vacklin
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Seurakunta juhlisti lähetystyötä
Pudasjärven seurakunta juh-
listi sunnuntaina 17.10. lä-
hetystyön talkootoiminnan 
30-vuotista taivalta. Sunnun-
taimessun jälkeen tarjottiin 
kirkkokahvit ja varsinaisen 
juhlatilaisuuden aloitti päi-
vän ohjelman kertomisella 
seurakuntapastori Jari Val-
konen. 

Keijo Piiraisen johdol-
la naiskuoro Vox Margarita 
esitti kaksi laulua, jonka jäl-
keen Valkonen puhui vuon-
na 1991 alkaneen lähetyksen 
hyväksi tehtävän talkootyön 
merkityksestä.

- Näihin kolmeenkymme-
neen vuoteen on mahtunut 
monenlaista toimintaa, muu-
tosta ja kohteita. Terttu Puu-
runen on ollut tämän talkoo-
työn merkittävä osa. Ilman 
hänen uhrautuvaa panosta, 
talkootoiminta olisi hyvin 
erilaista. 

Näillä tyhjentävillä sa-
noilla Valkonen aloitti histo-
riikin kertomisen. Talkootoi-
minta alkoi matonkuteiden 
leikkaamisella ja mattojen 
kutomisella. Terttu Puuru-
sen ohella toimintaa oli aloit-
tamassa silloinen kappa-
lainen Juha Kukkurainen, 
jonka aikaansaannoksia ovat 
vuotuiset mattoarpajaiset. 

Historian saatossa on ku-
vioihin tullut myös muun-
laista käsityö- ja kudon-
tatoimintaa, mikä on ihan 
oleellinen osa talkoolaisten 
pyyteetöntä työtä. Nuttupii-
ri lienee yksi tunnetuimpia, 
jossa kudotaan kehitysmai-
hin meneviä vauvojen nuttu-
ja, lähetyksen hyväksi myy-
täviä lasten sekä aikuisten 
sukkia ja lapasia, muistisai-
raille terapiamuhveja, kes-
kosille myssyjä sekä paljon 
muuta tarvittavaa käsityötä. 

Myöhemmin 1990-luvul-
la alkoi kirpputori-kahvila-
toiminta, jota oli käynnis-
tämässä Vuokko Loukusa. 
Tällaisena toiminta jatkui 

ihan viime vuoteen saakka, 
jolloin kirpputorista luovut-
tiin ja toiminta muutettiin 
lähetyksen Tupakahvilaksi, 
joka kokoaa keskiviikkoisin 
tuoreen pullan tuoksuiseen 
seurakunnan rippikoulusa-
liin päiväkahvivieraita. Aa-
mulla leivotut nisut menevä 
viimeistä murusta myöten 
kaupaksi. Kymmeneltä on 
pullapussin ostajia jonoksi 
asti. Fanni Hemmilä on ollut 
vuosikymmenen ajan keski-
viikkoisin tuttu näky lähe-
tyksen kahvilassa.

Keskiviikkoaamuisin pu-
lia valmistuu keskimäärin 
250 kappaletta ja niitä ovat 
Fannin lisäksi pyörittele-
mässä Pirkko Hiltula, Marja-
Leena Puurunen, Eeva Rito-
la ja Pirjo Stenius.

Valkosen mukaan talkoo-
toiminta antaa seurakun-
talaisille mahdollisuuden 
osallistua konkreettisesti lä-
hetystyön tukemiseen ja se 
on myös osaltaan tehnyt lä-
hetystyötä näkyväksi. 

Pudasjärven seurakunta 
halusi kiittää pienellä muis-
tamisella lähetyksen talkoo-
laisia tekemästään arvok-
kaasta työstä.

Kiitospuheessa lähetyk-
sen talkootoiminnan äiti 
Terttu Puurunen sanoi miet-
tineensä, että täytyyhän seu-
rakunnassa olla jokin paikka 

ja taho mihin voi vain tulla 
ja niinpä hän keksi, että ma-
tonkuteiden leikkaaminen 
on työtä, jota kaikki osaa-
vat. Siitä alkoi Pudasjärven 
seurakunnan lähetystyön 
talkoolaisten tämän päivän 
30-vuotisjuhlahistoria. Al-
kutaipaleella oli useita paik-
koja missä tehtiin leikkelyk-
siä sekä kudottiin mattoja. 
Mattotalkoilla ja arpamyyn-
nillä on lähetyksen hyväksi 
saatu kerättyä yli 85000 eu-
roa. 

- Kantava tehtävä kentäl-
lä on tehdä itsensä tarpeet-
tomaksi. Poistuneitten tal-
koolaisten tilalle Jumala tuo 
uusia, kiteytti Puurunen kii-
toksensa saamastaan huomi-
onosoituksesta.

Terveiset  
Ruokolahdelta 
Pitkäaikainen Pudasjärven 
seurakunnan kappalainen 
Juha Kukkurainen ei päässyt 
tähän juhlaan mukaan, mut-
ta kirkkoherra Timo Liika-
nen toi Juhalta viestiä ja kii-
toksia kaikille talkoolaisille 
sekä terveisiä kaikille seura-
kuntalaisille. 

Tämä juhla piti olla jo hel-
mikuussa, jolloin varsinai-
nen talkootyön aloitusajan-
kohta oli kolmekymmentä 

vuotta sitten, mutta pande-
mia sotki kuvioita ja juhlaa 
jouduttiin siirtämään myö-
häisempään ajankohtaan.

Kukkuraisen laskujen 
mukaan lumppuja on leikel-
ty yli 2500 kiloa ja loimia on 
luotu lähes kaksi kilomet-
riä. Kuuluisaa leikkuupö-
lyä ei ole punnittu, mutta 
sitäkin on useampi jätesäkil-
linen kertynyt. Ensimmäisel-
lä vierailullaan salaperäises-
sä paikassa, Lakarin koulun 
vintillä Kukkurainen ker-
too kuulleensa sanoja, jotka 
olivat hänelle hölynpölyä – 
mutta silti niin mieluisaa lä-
hetyksen pölyä! 

Juha Kukkurainen kiit-
telee myös kaikkia niitä ah-
keria käsiparia, jotka ovat 
omalla panoksellaan saanut 
tuottoa kotiseurakunnan lä-
hetystyön tukemiseen, mikä 
puolestaan koetaan kirkon 
tärkeimmän tehtävän toteut-
tamisena. Hän itse on myös 
saanut osansa niistä kauniis-
ta käsitöistä mitä on arpaon-
nekkaana voittanut!

Lakarin vintistä on las-
keuduttu maatasolle ja nyt 
toimitaan Talkootuvassa, 
joka on Ravintola Meritan 
rakennuksen toisessa pääs-
sä, osoitteessa Jukolantie 4. 

Talkoot siis jatkuvat – 
pöly ei ole laskeutunut!

Vapaaehtoiset 
virkistäytyivät 
Hilturannassa
Torstaina 14.10. oli Pudasjär-
ven seurakunnan lähetys- ja 
diakoniatyön vapaaehtois-
ten virkistäytymisilta Hiltu-
rannan leirikeskuksessa. 

Työryhmä Helena Koi-
vukangas, Jari Valkonen ja 
Marko Väyrynen olivat ke-
hitelleet mukavaa viihdyket-
tä moneksi tunniksi. Myös 
sauna oli lämmitettynä.

Alpo Illikainen oli loihti-
nut mainion lohikeiton, jon-
ka voimalla jaksoimme as-
karrella Helenan antamilla 
tarvikkeilla. Kädentaitajat 
loihtivat mitä kauneimpia 
sydämiä rakkaimmilleen tai 

itselle muistoksi mukavasta 
oleskelusta. 

Markon välillä hieman 
visaisetkin kuva-arvoituk-
set saatiin kuitenkin maa-
liin saakka ja päästiin pelaa-
maan Helenan bingoa.

Viinerikahvien ja mak-
karanpaiston jälkeen Marko 
esitti vielä omaa musiikki-
tuotantoaan. Jari päätti mu-
kavan illan hartaushetkeen, 
jonka lopuksi kuuntelimme 
Georg Otsin tunteisiin me-
nevän ”Kun päättyy työ”.

Terttu Salmi 

Hanne Romakkaniemi oli laittanut juhlan kunniaksi täytekak-
kukahvit.

Hilturannan leirikeskus kutsui syyssateisessa iltavalaistuksessa lähetys- ja diakoniatyön va-
paaehtoisia rentouttavaan virkistäytymisiltaan.

Keskiviikkokahvilan pullan leipojista Marja-Leena Puurunen, 
Eeva Ritola ja Fanni Hemmilä olivat juhlassa mukana. Pudasjärven seurakunta halusi kiittää pienellä muistamisella lähetyksen talkoolaisia tekemästään arvokkaasta työstä.

Venla sai mummun askarte-
leman syntymäpäivälahjan.
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Perussuomalaiset 
eivät hyväksy aluevaltuusto-

ryhmien toimintatukea

Poliittiset piirijärjestöt ovat 
neuvotelleet tulevan hy-
vinvointialueen alueval-
tuustoryhmien toiminta-
tuesta. Toimintatuki olisi 
5 000 euroa valtuutettu/
vuosi aluevaltuuston aloit-
taessa toimintansa. Poh-
jois-Pohjanmaalle valitaan 
79 aluevaltuutettua, jol-
loin toimintatuen kustan-
nukseksi tulee 395 000 eu-
roa vuosi.

Toimintatuen tarpeelli-
suutta on perusteltu mm. 
hyvinvointialueorgani-
saation laajuudella, vas-
tuullisuudella, ryhmien 
valmistelutyöllä sekä alue-
valtuustoryhmän sisäisen 
toiminnan järjestämisellä ja 
kehittämisellä.

Pohjois-Pohjanmaan 
piirihallitus linjasi 16.10., 
että Perussuomalaiset ei-
vät hyväksy toimintatu-
kea. Perussuomalaiset yh-
tyvät muiden puolueiden 
näkemykseen hyvinvointi-
alueorganisaation laajuu-

desta ja vastuullisuudesta. 
Tästä huolimatta esityk-
set toimintatuen tarpeel-
lisuudesta eivät ole todel-
lisia. Perussuomalaiset 
muistuttavat puolueilla 
olevan kokemusta jo ny-
kyisen sairaanhoitopiirien 
toiminnan järjestämisestä 
ja johtamisesta. Puolueil-
la on jo toimivat piirijärjes-
töt työntekijöineen, joiden 
sairaanhoitopiirien toimin-
nasta vapautuva aika voi-
daan ohjata uusien alueval-
tuustoryhmien käyttöön.

Valtuustoryhmien toi-
mintatuki on todellisuu-
dessa uusi puoluetuki, joka 
on verhoiltu aluevaltuus-
toryhmien toimintatuen ni-
melle.

Perussuomalaiset ovat 
huolestuneita uudesta hy-
vinvointialueiden varojen 
käytöstä. Uusien hyvin-
vointialueiden piti turva-
ta sosiaali- ja terveyspal-
velut. Hyvinvointialueiden 
rahoitus koostuu kunti-

en sote-puolen varoista. 
Kunnat ovat olleet ahtaal-
la sotepalveluiden järjestä-
misessä. 

Yhteen kerätyillä varoil-
la tulisi saada koko maa-
kuntaan tehokkaammat ja 
laadukkaammat, kaikki-
en tasapuolisesti saatavil-
la olevat palvelut. Näistä 
varoista, kun vähennetään 
kaavailtu valtuustoryhmi-
en toimintatuki, tehtäväs-
tä tulee entistä vaativampi.

Valtuustoryhmien toi-
mintatuki vastaa esimer-
kiksi noin kolmen lääkä-
rin-, tai vastaavasti kuuden 
hoitajan palkkaa.

Poliittiset piirijärjes-
töt ovat nyt valinnan edes-
sä: Haluammeko vähentää 
lääkäreitä, hoitajia tai ter-
veyskeskuksia, jotta puo-
lueiden piirijärjestöt saavat 
ylimääräisen puoluetuen?

Perussuomalaisten 
Pohjois-Pohjanmaan 

piirihallitus

Hyvinvointivaliokunta 
aloitti toimikautensa 7.10. 
Hirsikampuksella pidetyl-
lä kokouksella. Valiokunnan 
vastuualueeseen kuuluu ai-
empien toimikausien tapaan 
kuntalaisten hyvinvoin-
nin edistämiseen ja seuran-
taan tähtäävät toimenpiteet 
sekä kuntalaisten hyvin-
vointitarpeiden ennakoin-
ti. Valiokunta toimii kau-
punkiorganisaatiossa myös 
hyvinvoinnin ja sivistyksen 
toiminta-alueen sektoriva-
liokuntana.

Kaupungissa on kulu-
van valtuustokauden alus-
ta siirrytty kahden valio-
kunnan malliin. Tämä on 
tuonut muutoksia aikaisem-
min totuttuihin valiokuntien 
vastuualueisiin, mutta hy-
vinvointivaliokunnan jo en-
nestään laaja tehtäväkenttä 
on pysynyt pitkälti samana 
kuin aiemminkin. Suurim-
mat muutokset ovat kohdis-
tuneet yhteisövaliokuntaan, 
jossa käsiteltävänä ovat nyt 

aiemman elinympäristöva-
liokunnan sekä yhteisölli-
syysvaliokunnan asiat.

Painopistealueet 
ja ikäihmisten 
hyvinvointi
Valiokunta kävi vilkasta 
keskustelua tulevan toimi-
kauden painopistealueis-
ta. Erityisenä huolena esiin 
nousi nuorten hyvinvoin-
ti etenkin korona-ajan vai-
kutuksesta. Haastavaksi ku-
lunut koronavuosi todettiin 
myös yhtä lailla perheiden 
kannalta. Valiokunta päät-
ti siten valita ensimmäisen 
toimintavuoden painopis-
tealueiksi nuoret ja perheet. 
Täsmällisempi sisältö paino-
pisteille määrittyy seuraa-
vissa kokouksissa.

Ikäinstituutin järjestämän 
Voimaa vanhuuteen -ohjel-
man päämääränä on edistää 
vielä kotona itsenäisesti pär-
jäävien, toimintakyvyltään 
heikentyneiden ikäihmisten 

(75+) liikkumiskykyä, osal-
lisuutta ja itsenäistä selviy-
tymistä terveysliikunnan 
avulla. Liikunta on todet-
tu tehokkaaksi ja edulliseksi 
tavaksi edistää ikäihmisten 
hyvinvointia laaja-alaises-
ti. Hyvinvointivaliokunta 
puolsi kaupungin hakemis-
ta mukaan Voimaa vanhuu-
teen -ohjelmaan. Lopullisen 
päätöksen hakuun osallistu-
misesta tekee kaupunginhal-
litus. Ikäinstituutti valitsee 
kuntia ohjelmaan mukaan 
hakemusten perusteella ja il-
moittaa päätöksestään jou-
lukuussa.

Hyvinvointivaliokunnas-
sa jäseninä ovat tällä kau-
della: Väyrynen Mirka (puh. 
joht.) Virtanen Katri, Kortet-
järvi Paavo, Majava Janne, 
Nieminen Ari-Pekka, Niska-
saari Anne, Lehtimäki Outi, 
Lantto Marja (kaup. hall. 
edustaja).

Hyvinvointivaliokunta

Hyvinvointivaliokunta 
käynnisti toimikautensa

Luontokeskus järjestää koulujen syyslomaviikoilla erilaisia opastettuja retkiä ja ulkoilma-ak-
tiviteetteja, jotka sopivat kaikenikäisille.

Syötteen luontokeskus jär-
jestää koulujen syysloma-
viikoilla 42 ja 43 erilaisia 
opastettuja retkiä ja ulkoil-
ma-aktiviteetteja, jotka so-
pivat kaikenikäisille. Syys-
lomaohjelma käynnistyi 
tiistaina 19.10 pimeäretkellä 
Vattukurun laavulle, jonne 
kuljettiin hämärän koittaes-
sa otsalamppujen loistees-
sa. Retkellä oli myös vink-
kejä yötaivaan ja pimeän 
luonnon valokuvaukseen. 
Toinen samansisältöinen pi-
meäretki järjestetään keski-
viikkona 27.10 kello 17–19.

Luontokeskuksella pää-

see osallistumaan myös oh-
jattuun metsäjumppaan 
torstaina 21.10. kello 12–13 ja 
maanantaina 25.10. kello 12–
13. Jumpassa tehdään haus-
koja ja helppoja harjoituk-
sia metsän keskellä luontoa 
hyödyntäen. Pimeäretkien 
ja metsäjumpan lisäksi lo-
maviikkojen ohjelmassa on 
Kuura -koiran luontoretki 
Naavaparran polulla, pajuk-
ranssin punontaa luontokes-
kuksen laavulla sekä mai-
semaretki Pikku-Syötteen 
luontopolulla.

Retket ja aktiviteetit ovat 
maksuttomia ja niihin on 

ennakkoilmoittautuminen. 
Lapsella tulee olla mukana 
huoltaja tai muu aikuinen. 
Ilmoittautumiset tehdään 
Syötteen luontokeskuksel-
le. Retkille mahtuu mukaan 
20 ensimmäiseksi ilmoittau-
tunutta. Luontokeskuksen 
syyslomaviikkojen koko oh-
jelma löytyy tapahtumat.
luontoon.fi -sivustolta.

Sonja Härkönen, kuva 
Maarit Vaahteranoksa/

Metsähallitus 

Luontokeskuksen syysloma- 
viikoilla jumpataan metsässä ja 
retkeillään pimeässä
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Matkalla Pohjois-Karjalaan
Pudasjärven syöpäosaston 
syysretki 9.–12.9. suuntautui 
Pohjois-Karjalaan. Retki oli 
alun perin tarkoitus toteut-
taa jo viime syksynä, mutta 
koronatilanne muutti suun-
nitelmiamme.

Torstai-aamuna linja-au-
toasemalle kokoontui inno-
kas joukko retkelle lähtijöitä, 
kaikkiaan 33 henkilöä, kuski 
mukaan lukien. Ensimmäi-
nen etappi oli Kontiomäen 
Neste, jossa nautimme ma-
koisan lounaan. Ruokailtu-
amme suuntasimme kohti 
Kolia, joka on Pohjois-Kar-
jalan korkein vaara Pielisen 
rannalla Lieksassa. Kolin 
korkein kohta on Ukkokolil-
la, jonne aika moni jaksoi ka-
vuta, palkintona huikeat jär-
vimaisemat saarineen.

Kolilta jatkoimme matkaa 
määränpäänä hotelli Vaa-
kuna Joensuu, jossa majoi-
tuimme koko retken ajan ja 
hotellista käsin teimme päi-
väretkiä eri kohteisiin. Saa-
pumispäivän iltana päiväl-
lisen jälkeen oli yhteinen 
illanvietto, jossa yhteislau-
lujen jälkeen oli ”lääkärin ja 
sairaanhoitajan vastaanot-
to”, jossa retkeläiset saivat 
ihan ilmaiseksi hoito-ohjei-
ta erinäisiin vaivoihin. Parin 
kisailun jälkeen porukka oli 
valmis nukkumaan, sen ver-
ran oli ensimmäinen päivä 
voimia verottanut. 

Perjantai-aamuna ret-
kemme suuntautui Sa-
vonlinnaan ensimmäisenä 
kohteena Savonlinnan kau-
pungissa, Kerimäen kir-
konkylässä sijaitseva kirk-
korakennus, seurakunnan 
mukaan ”kristikunnan suu-
rin puukirkko ja Suomen 
suurin kirkkotila” ja maail-
man suurin puukirkko. Kir-
kon oppaana oli Matti Lä-
hesmaa, jonka tapa kertoa 
kirkon historiasta ja nykyti-
lanteesta oli vallan mainio. 
Olipa todella piristävä alku 
päiväämme!

Savonlinnassa ja 
Nurmeksessa
Kerimäen kirkosta kiiruh-
dimme Savonlinnaan. Ran-
nassa meitä odotti opas, jon-
ka johdolla saimme tutustua 
kaupunkiin noin yhden tun-
nin kestäneen kiertoajelun 
ajan. Sen jälkeen lähdimme 
syömään ravintola Kansa-
kouluun, jossa meitä odot-
ti maittava lounas. Seuraa-
va tutustumiskohteemme 
oli Olavinlinna, jossa op-
paan johdolla saimme kuul-
la linnan historiasta ja nyky-
tilanteesta. Olavinlinna on 
1400-luvulla rakennettu lin-
na, joka sijaitsee Savonlin-
nassa veden ympäröimässä 
kalliosaaressa Haukiveden 
ja Pihlajaveden yhdistävässä 
Kyrönsalmessa. Paluumat-
kalla hotelliin, ihasteltuam-
me ensin Punkaharjun kau-
niit maisemat, suoritimme 
arpajaiset runsaine palkin-
toineen.

Lauantai-aamuna läh-
dimme Nurmekseen Bom-
ban karjalaiskylään, joka on 
karjalaista rakennus- ja ruo-
kakulttuuria sekä perintei-
tä esittelevä matkailukoh-
de. Opas kertoi meille, että 
Bomban talo on kopio vuon-
na 1855 Jegor Bombin –nimi-
sen miehen pojalleen Dmitri 
Jegorovitsille Suojärvellä ra-
kennuttamasta talosta. Osa 
porukasta käveli pitkospui-
ta pitkin hiljaisuuden pol-
kua karjalaiskylässä sijaitse-
vaan Pyhittäjäisien Sergein 
ja Hermanin tsasounaan, 
jonka pihalla oleva muisto-
merkki talvisodan aikana 
kuolleiden suojärveläissivii-
lien muistolle oli hyvin pu-
hutteleva valkoisine risti-
neen ja nimitauluineen.

Pielisen  
ulkoilmamuseo ja 
Ryynäsen  
taiteilijakoti
Bomban talosta matka suun-
tautui Lieksan Pappilanie-
messä sijaitsevaan Pielisen 
ulkoilmamuseoon. Reippaan 
ja iloisen oppaan johdolla tu-
tustuimme alueeseen, jos-
sa on lähes 70 rakennusta ja 
95 kohdetta eri aikakausil-
ta. Vanhimmat rakennuk-
set ovat 1600-luvulta. Aurin-
koisessa säässä hirsi- ja muut 
rakennukset hehkuivat kau-
neuttaan.

Seuraava kohde oli Paa-
teri, joka koostuu Eva Ryy-
näsen taiteilijakodista, atel-
jeesta, galleriakahvilasta ja 
kirkosta muodostaen vai-
kuttavan kokonaisuuden. 
Paateri sijaitsee noin 30 ki-
lometrin päässä Lieksan 
keskustasta, Vuonislahden 
kylässä. Suomen taideakate-
miassa opiskellut Eva Ryy-
nänen loi uransa aikana yli 
500 veistosta, materiaali-
na yleensä puu. Eva Ryynä-
nen eli vuosina 1915–2001, 
syntyisin hän oli Vieremäl-
tä. Rakennuksista näyttävin 
on vuonna 1991 valmistu-
nut kirkko. Taiteilijan temp-
peliksikin kutsuttu rakennus 
on Evan itsensä suunnitte-
lema ja kaikissa taiteellisis-

sa yksityiskohdissa näkyy 
hänen kättensä jälki. Kir-
kon voi tulkita eräänlaiseksi 
Evan pitkän taiteellisen uran 
lopputyöksi. Varsinaisena 
katseenvangitsijana toimii 
alttari, joka on veistetty Ruo-
kolahdella kasvaneen jätti-
mäisen kuusen juurakosta.

Botania  
kasvitieteellinen 
puutarha
Paluumatkalla vierailimme 
Botaniassa, maailman poh-
joisimmassa trooppisessa 
perhostalossa ja kasvitieteel-
lisessä puutarhassa. Botania 
on kasvitieteellinen puutar-
ha ja tapahtumapuutarha 
Joensuun Linnunlahdella. 
Puutarhan kokoelma on pe-
rustettu 1957, ja siihen kuu-

luu 2000 lajia.
Kotimatkan iltapäiväkah-

vit ulkosalla, arpajaiset run-
saine palkintoineen ja her-
syvät vitsit sekä tietovisat 
piristivät paluumatkaamme. 

Haluamme kiittää Ne-
vakivi Oy:n Jaana Nymania 
matkan suunnittelusta ja or-
ganisoinnista sekä kuljetta-
jaamme Jussi Uusi-Illikaista 
turvallisesta matkanteosta! 
Kiitos yhteisöille ja yrityk-
sille sekä yksityishenkilöil-
le, jotka mahdollistivat aina 
niin kihelmöivää jännitystä 
sisältävät arpajaiset! Suuri 
kiitos kuuluu tietysti meidän 
iloiselle retkiporukallemme!

Maire Puhakka, 
Kaisa Manninen, 

kuvat Kyllikki Tolkkinen

Eeva Ryynäsen taiteilijakodin pihapiirissä sijaitsee Paaterin 
kirkko, kuvassa alttari.

Lieksan Pappilaniemessä sijaitsee Pielisen ulkoilmamuseo. 

Kerimäen kirkko on ”kristikunnan suurin puukirkko ja Suo-
men suurin kirkkotila” sekä maailman suurin puukirkko.

Bomban talo on kopio vuonna 1855 Jegor Bombin –nimisen 
miehen pojalleen Dmitri Jegorovitsille Suojärvellä rakennut-
tamasta talosta. 

Koli on Pohjois-Karjalan korkein vaara Pielisen rannalla Liek-
sassa. 

Savonlinnassa otettiin ryhmäkuva.

Olavinlinna on 1400-luvulla rakennettu linna, joka sijaitsee 
Savonlinnassa veden ympäröimässä kalliosaaressa Haukive-
den ja Pihlajaveden yhdistävässä Kyrönsalmessa. 

Oppaan johdolla kuultiin Olavinlinnan historiasta ja nykyti-
lanteesta.
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Possunlihan valmistaminen on todella helppoa
Historiassa kun ruokaa on 
pääosin kasvatettu itse, on 
elonkorjuu aika ollut juhlaa, 
kun on päästy näkemään 
työntulokset ja seuraavan 
talven toimeentulo. Syksyyn 
on kuulunut myös kesäpos-
sujen siirtyminen ravinto-
käyttöön. Voi vain arvailla, 
miten hyvälle käristys, uu-
nipaisti, palviliha on maistu-
nut, kun liha ei ole ollut päi-
vittäistä herkkua.

K-Supermarketilla pidet-
tiin possupäivät 7.-9.10. ja 
possua oli tarjolla niin riis-
tan sekaan, kuin näin syk-
syllä uunien lämmittämisen 
alkaessa, uuniin hautumaan.

Atriamestari Ismo Perä-
nen oli myös paikalla käsit-
telemässä ja myymässä tuot-
teita. Samalla Ismo myös 
opetti kaupan henkilökun-
taa viimeisen päälle leikkaa-
maan ja käsittelemään eri ru-
hon osia.

Atriamestari suosittelee 

possun kyljyksiä, jotka ovat 
ehkä useimmilla jääneet vä-
hemmälle käytölle, ulkofi-
leen ottaessa tilaa ruoan val-
mistuksessa:

Kyljyksen pintaan si-
nappia, kyljykset uunivuo-
kaan. Siihen lisäten kermaa 
ja ranskalainen sipulikeit-
toaines. Uunissa kypsen-
nys 170 astetta ja kyljyksien 
määrän mukaan kypsennys 
noin tunti ja 10 minuuttia 
per kilo. Liemi voi mennessä 
sakeaksi kypsennyksen ai-
kana. Sitä voi jatkaa tarvitta-
essa pienellä määrällä vettä.

Kauppias Tommi Niska-
nen kertoi, että possun lihan 
kysyntä on hieman laskus-
sa, samaan aikaan siipikar-
jan ottaessa lisää myynnin- 
osuutta. Possun lihan val-
mistaminen on todella help-
poa ja näin syksyllä, kun uu-
neja aletaan lämmittämään, 
näkyy se myös possun ky-
synnässä, eli silloin perintei-

set possun etupään lihojen 
kysyntä kasvaa. 

Possun etupään lihojen 
kysyntään ympäri vuoden 
on vaikuttanut myös uudet 
trendit ruoan valmistukses-
sa. Nyhtöpossun valmistus 
on nykyään todella suosit-
tua. Sitä käytetään kastik-
keiden kanssa, tortilloissa ja 
wrapeisssa. Samoin pekonin 
(possun kylki) kysyntä on 
nousussa, sitä käytetään niin 
monipuolisesti erilaisissa re-
septeissä tuomaan kosteutta 
ja mehevyyttä ruokaan.

Possu on usein tärkeä osa, 
myös eränkävijöiden riistan 
valmistusta. Riistan liha on 
vähärasvaista ja mehevyy-
den lisäämiseksi riistan se-
assa usein käytetään possua, 
esimerkiksi säilykkeiden 
valmistuksessa. Usein riis-
taa myös palvataan perintei-
sesti palvisaunassa. Samal-
la valmistuu hyvin suolattu 
possun kylki. Se useimmi-

Herkkutorivastaava Heidi Laakkonen ja Atriamestari Ismo Peränen Supermarketin Possupäi-
villä.

ten menee jo parempiin sui-
hin heti palvaamisen yhtey-
dessä.

Possukausi jatkuu nyt 

syksyllä vilkkaana ja mar-
raskuussa vähitellen alkaa 
seuraava possusesonki eli 
joulukinkkumarkkinat.

Pudasjärveläinen-lehti

FC Kurenpojilla menestyksekäs jalkapallokausi

Paikallisessa lehdessä oli il-
moitus FC Kurenpoikien ke-
säkauden päätösottelusta 
2.10. ja oli ollut useita kut-
suja otteluihin, niin pää-
tin toimittajana lähteä jal-
kapallo-ottelua katsomaan. 
Peli pelattiin Suojalinnan te-
konurmikentällä. Vastus-
tajaksi oli saapunut Torni-
on Tarmon joukkue. Ottelu 
aloitettiin ilman mitään suu-
rempia seremonioita, ei siis 
ollut Maamme lauluakaan. 
Valmentajat ja muutama tu-

kijoukkojen edustaja huute-
li pelaajille ohjeita. Ottelun 
kolme tuomaria olivat saa-
puneet Oulusta. Yleisöä oli 
muutamia kentän laidalla. 

Jututin loukkaantumisen 
vuoksi ottelutauolla ollut-
ta Jaakko Juusolaa. Hän ker-
toi pelanneensa jalkapalloa 
1994 lähtien. Mainitsi jouk-
kueella olevan tässä pelis-
sä viisi vaihtomiestä, joka 
on erittäin hyvä tilanne pe-
laajamäärän suhteen. Pelaa-
jia on ollut jopa niin paljon, 

että useammastakin pelistä 
jouduttiin muutamia pelaa-
jia jättämään pois, koska ko-
koonpanoon saa nimetä vain 
18 pelaajaa. Kurenpoikien 
edustusjoukkueessa oli kai-
ken kaikkiaan ennätykselli-
set 30 pelaajaa. 

Peli oli alussa Kurenpoi-
kien hallintaa, ja kotijoukkue 
menikin jo kuuden minuu-
tin pelin jälkeen 2-0 johtoon 
Otto Niemelän maaleilla. 
ToTa kavensi ennen taukoa 
2-1. Toisella puoliajalla ToTa 
alkoi päästä mukaan peliin 
ja Kurenpojat joutui enem-
män puolustamaan. Puo-
lustus toimi hyvin ja näytti, 
että peli päättyy 2-1, kunnes 
kun peliä oli pelattu kaksi 
minuuttia yli täyden 90 mi-
nuutin ToTalle tuomittiin 
vapaapotku. Vapari uppo-
si harmittavasti maaliverk-
koon ja ToTa tasoitti pelin 
2-2 juuri ennen päätösvihel-

Valmentaja ja joukkueen johtaja Toni Niemelä seurasi pelin kul-
kua herkeämättä pelitauolla olevan Jaakko Juusolan kanssa.

Teija Niemelällä on Kurenpojissa useita eri tehtäviä, mm. oli 
omalla vuorollaan grillaamassa makkaroita. 

Ennen ottelun alkamista Kurenpoikien joukkueella oli yhteinen tsemppaustuokio.

Vastustaja laitettiin ahtaalle, jos suinkin mahdollista.

Ottelun ensimmäisen koske-
tuksen palloon suoritti ToTan 
Teemu Hiltunen.

lystä. 
Näin ottelun tulos oli vii-

me ottelujen malliin, jossa 
Kurenpojat ei ole hävinnyt 

heinäkuusta lähtien kotiken-
tällä yhtään kertaa. Nelos-
sarjassa joukkueen sijoitus 
oli viides maalieron ollessa 

maalin plussan puolella. 

Heimo Turunen



12 Pudasjärveläinen Nro 3 •  to 21.10.2021

YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa

PALVELUHAKEMISTOSTA 

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
•  vAKUUTUsyhTIöIdEn TyöT
•  vAhInKoTArKIsTUKsET
•  lAsInvAIhdoT jA  
   -KorjAUKsET

•  KolArIKorjAUKsET
•  AUTomAAlAUKsET
•  IlmAsToInnIn hUolloT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

vAKUUTUsyhTIöIdEn hyväKsymä KolArIKorjAAmo

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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 
www.kiertokaari.fi > pudasjärvi

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

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

84 -vuotta alan ammattitaitoa!

Koruja
edulliseen
hintaan

Meiltä:
- Ranne- ja herätyskellot
- Kellot - Korut
- Lahjatavarat Tervetuloa!

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P metsäsuunnittelu
P maanmuokkaukset
P metsäviljely Metsänomistaja, 

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

Lauri Tuomaala 040 935 9560, laurituomaala@outlook.com

P metsäveroilmoitukset
P ojitus
P nuoren metsän hoito
P Kemeratuet
P Taimet ja siemenet

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖNVÄLITYS, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

KIINTEISTÖNVÄLITYS, arVIoKIrjaT, KauppaKIrjaT, 
LahjaKIrjaT, jaKoSopImuKSET, KaupaNVahVISTamISET 

mYÖS pudaSjÄrVEN ja SYÖTTEEN aLuEILLa

www.tunturilkv.com. 
Katso kohteemme 
Etuovi.com

SarI KÄSmÄ puh. 040 670 9766, sari.kasma@tunturilkv.com
mIKa KÄSmÄ puh. 0400 390 016, mika.kasma@tunturilkv.com

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

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

YRITTÄJÄPALSTA * yrittäjille tapahtumia ja koulutuksia

Tukea maaseudun yritysten energia- ja  
resurssitehokkuuteen sekä omistajanvaihdoksiin  
haettavissa
Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat 18.10. alkaen hakea tukea investointeihin, jot-
ka edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa ja yrityksen energia- ja resurssitehokkuut-
ta. Investoinnit rahoitetaan EU:n elpymisvaroista, joilla helpotetaan toipumista koronakrii-
sistä.

Nyt on aika panostaa  
uusiutuvaan energiaan
Yritys voi saada tukea esimerkiksi uusiutuvan energian tai yrityksen tuotantoa tehosta-
van teknologian käyttöönottoon. Tällaisia investointeja ovat esimerkiksi aurinkopaneeli-
en tai ilmalämpöpumppujen hankinnat tai uudet laitteet ja ohjelmistot, jotka parantavat 
energia- tai materiaalitehokkuutta. Maataloustuotteita jalostavat yritykset voivat saada tu-
kea 35 prosenttia investoinnin kustannuksista, muut maaseudun mikro- ja pienyritykset 
30 prosenttia.

Elpymisvaroista rahoitetaan myös biokaasun tuotannon lisäämistä. Jos yritys rakentaa 
uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön, tukea voi saada 50 prosenttia investoin-
nin kustannuksista. 

Maaseudun yritystukia voidaan myöntää maaseutualueilla toimiville yrityksille. Yrit-
täjä voi tarkistaa netistä löytyvästä kartasta sijaitseeko hänen yrityksensä tukikelpoisella 
alueella.

Neuvontaa yrityksen  
omistajanvaihdoksen tueksi
Investointien lisäksi elpymisrahoituksella vauhditetaan yrityksen omistajanvaihdoksia. 
Henkilö, joka valmistelee harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevan yrityksen han-
kintaa, voi saada omistajanvaihdoksen valmisteluun tarvittavaan asiantuntija-apuun 5 
000–10 000 euron tuen. Kyseessä on uusi tukimuoto.

Rahoitusta haetaan  
Hyrrä-asiointipalvelussa
Maaseudun yritystukia haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.
ruokavirasto.fi). Hyrrän etusivulta valitaan ”Asioi organisaation tai maatilan puolesta”. 
Jos tukea haetaan omistajanvaihdoksen valmisteluun, etusivulta voi valita myös ”Asioi il-
man Y-tunnusta”.

Hyrrään kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai si-
rullisella henkilökortilla (HST-kortti). Hakemuksen voi tehdä henkilö, jolla on yrityksen 
asiointi- ja nimenkirjoitusoikeus kaupparekisterissä tai YTJ:ssä. Jos hakemuksen tekijäksi 
halutaan valtuuttaa sellainen henkilö, jolla ei ole yrityksen nimenkirjoitusoikeutta, hänelle 
tulee tehdä Suomi.fi-valtuutus.

Päätöksen rahoituksesta tekee alueen ELY-keskus. ELY-keskuksesta saa myös lisätietoja 
tuesta ja tuen hakemisesta. Tuet ovat haettavissa vuoden 2022 loppuun saakka. Ensimmäi-
sessä vaiheessa käsitellään viimeistään 15.11.2021 vireille tulleita hakemuksia.

Auvo Turpeinen Pudasjärven Kehitys Oy
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

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

Meiltä:

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

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

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

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

Puh. 040 144 6888 

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, 
kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, juurikoskenkatu 4, 84100 Ylivieska.

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

LAKIPALVELUITA

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

[ rakennustyöt ja remontit
[ Kattoremontit
[ Piipunpellit ja muut peltityöt 
[ sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet 

RAKENTAMINEN JA REMONTITMAARAKENNUSTA

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

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

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

pUdASJärvEN 
HAUTAUSTOiMiSTO JA 
KUKKA KY, piHLAJA 
Toritie 1, 93100 pudasjärvi

p. (08) 821 122, 0400 330 058

-välitykset kaikkiin maihin

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

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

Anon Ase ja Tukku

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

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkipalvelut 
Turves Tiina 010 257 1915 
Mällinen Emilia 010 257 1901

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

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

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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

varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAmmE lvI-, sähKö-, Kylmä-, 

PElTITyöT sEKä TArvIKKEET
Kauttamme mm. 

luotettavat ja hiljaiset mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy
•	HIEKAT
•	SORAT
•	MURSKEET

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

Marko	Puurunen	040	517	6347	
Jukka	Puurunen		0400	223	771	(maa-ainesmyynti)

posti@maarakennuspuurunen.fi

YRITTÄJÄ ilmoitta
PALVELUHAKEMISTOSTA 

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi p. 0400 499 745

SALAOJATYÖT JA SADEVESIJÄRJESTELMÄT  
AMMATTITAIDOLLA

Ari Mansikkamäki

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

Pekka Aittakumpu: 

Valtatie 20 ja valtatie 5 lisättävä kokonaan pääväyläverkkoon 
Keskustan kansanedusta-
ja Pekka Aittakumpu esit-
tää toimenpidealoitteessaan, 
että valtatie 20 välillä Kuusa-
mo-Oulu sekä valtatie 5 vä-
lillä Kajaani-Sodankylä lisä-
tään pääväyläasetukseen.

- Pääväyläverkon laajen-
tamisella olisi suuri alueel-
linen merkitys niin kuljetus-
alan ja metsäteollisuuden 
kuin matkailun ja huolto-
varmuuden tulevaisuu-
delle. Alueen asukkaille ja 
yrityselämälle on hyvin kiel-
teinen viesti, että alue on jä-
tetty kokonaan pois pääväy-
läkartalta.

Vuoden 2019 alusta voi-
maan tulleella liikenne- ja 
viestintäministeriön asetuk-
sella säädetään maanteiden 
ja rautateiden pääväylistä ja 

niiden palvelutasosta.
- Valtakunnallisesti mer-

kittävä valtatie 5 on asetuk-
sella säädetty kuuluvan pää-
väyläverkkoon vain välillä 
Kajaani-Lusi. Valtatie 20 vä-
lillä Kuusamo-Oulu taas on 
jätetty kokonaan pääväylä-
verkon ulkopuolelle, Aitta-
kumpu harmittelee.

Hän toteaa, että valtatie 
5 Kajaanista Sodankylään 
asti on valtatie 4:sen ohella 
vaihtoehtoinen väylä erityi-
sesti rahtiliikenteelle ja mat-
kailulle. Valtatie 20 taas on 
ainoa maaväylä, jota matkai-
lijat ja rahtiliikenne käyttä-
vät välillä Kuusamo-Oulu.

- Onkin huomioitava, että 
Kajaanista Kemijärvelle ja 
Kuusamosta Ouluun ei vie-
lä ole raideyhteyttä. Tämä 

korostaa maanteiden merki-
tystä tällä alueella, jolla on 
Suomen metsätaloudessa ja 
matkailussa olennainen ase-
ma. Näiden väylien kehit-
täminen on välttämätöntä 
muiden alueen maanteiden 
kehittämisen ohella.

Aittakumpu muistut-
taa, että Kuusamo-Oulu väli 
on maamme liikennöidyin 
maantiereitti Oulun pohjois-
puolella Oulu-Tornio ja Ke-
minmaa-Rovaniemi välin 
ohella. Muun muassa Sto-
ra Enson Oulun tehtaan tuo-
tannon muutos ja Toppilan 
voimalaitoksen uusinta on 
lisännyt entisestään puuta-
varakuljetuksia reitillä.

- Kotimaan matkailu Koil-
lismaalle, mukaan lukien 
Syötteen ja Rukan matkai-

lukeskukset, ovat lisänneet 
ja yhä lisäävät liikennettä 
sekä valtatiellä 20 että val-
tatiellä 5. Esimerkiksi kysei-
set matkailukeskukset ovat 
lähivuosina toteuttaneet tai 
toteuttamassa investointeja 
yhteensä vähintään 50 mil-
joonalla eurolla.

Aittakumpu toteaa, että 
mökkien rakentaminen ja 
niille kulkeminen on voi-
makkaassa kasvussa. Suuri 
osa Koillismaan ja Kainuun 
mökkien omistajista on ul-
kopaikkakuntalaisia.

- On myös muistettava, 
että Suomen kaikista luon-
nonvaroihin perustuvista 
uusista investoinneista 70 
prosenttia keskittyy Pohjois-
Suomeen. Näistä kuljetuslii-
kennettä valtatiellä 20 ja val-

tatiellä 5 lisäävät erityisesti 
Stora Enson kartonkitehdas 
Oulussa, Metsä Fibren bio-
tuotetehdas Kemissä, Boreal 
Biorefin biosellutehdas Ke-

mijärvellä ja KaiCell Fibersin 
biotuotetehdas Paltamossa.

Pudasjärveläinen lehti

Keskustan ryhmäkanslian korkeakouluharjoittelijat Miikka 
Pynnönen ja Susanna Laitila ottivat edustajista valokuvia. 
Tämä on valtiosalista. Hyvää syksyä toivottaa Pekka Aitta-
kumpu.
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PUDASKIRPPIS 
* osta, myy, vuokraa...

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudaskirppiksen kautta, Pudaskirppiksen nor-
maalit kirpputorimyynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. 
Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuokraukset sekä kuvalliset ilmoitykset ovat 17,74 
€ + alv + pienlaskutuslisä. Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Teksti 
on toimitettava sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille selkeästi 
kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan ilmoittaa 
yhteystietosi laskutusta varten.

SEKALAISTA KUN HALUAT 
PÄÄSTÄ EROON  

TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA 
PUDASKIRPPIKSELLÄ.

PUDASJARVI.FI

ISO-SYÖTTEEN ASEMAKAAVAN 
OSITTAISEN MUUTOKSEN  
VIREILLE TULO
Pudasjärven kaupunginhallitus on päättänyt 
08.06.2021 § 202 ryhtyä muuttamaan Iso-Syötteen 
asemakaavaa kortteleissa 73-75 sekä niihin liitty-
villä katu ja virkistysalueilla. Kaavamuutoksen ta-
voitteena on muotoilla kortteleiden muodostamat 
loma-asuntoalueet uudestaan, rakennusoikeutta 
lisätään ja alueella esitetään ohjeellinen tonttija-
ko. Korttelialueet ja niiden eteläpuolitse esitetty 
Pärjänjoentien tielinjauksen siirto eivät ole vielä 
toteutuneet. Tien linjaukseen on mahdollista tehdä 
asemakaavamuutoksen yhteydessä tarkistuksia.  

Kaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma asetetaan nähtäväksi 21.10.2021 
alkaen Pudasjärven kaupungintalolla, kaavoi-
tus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä  
www.pudasjarvi.fi. 

Pudasjärvellä 18.10.2021 
Kaupunginhallitus

MA 25.10.

ELOKUvA-
iLTA

pohjantähdessä

● Klo 13.00 
THE BOSS BABY 

-K7/4- 8€ 
● Klo 15.00 

 iSä
 -K12/9- 10€ 
● Klo 17.00 

 iSä
 -K12/9- 10€ 

www.moviecompanyalatalo.fi 

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 13. 

Lämpimästi tervetuloa!

Tiistaisin sana ja 
rukous klo 18. 

Siuruanjoen kaavoitus on 
jälleen kerran esillä. Edel-
lisestä kyselystä on vas-
ta pari vuotta ja oikeuden 
päätöksestäkin alle kak-
si vuotta. Kyläläisten kan-
ta silloin oli, ettei kaavaa 
tarvita ja oikeus totesi et-
tei yhdenvertaisuutta ole 
vaarannettu, näin tuki-
en kaupunginvaltuuston 
päätöstä.

Siuruan kylällä oli-
si mielestäni paljon muu-
ta parannettavaa ennen 
kuin kaavaa kannattai-
si edes miettiä. Kylällä ei 
ole käytännössä mitään 
peruspalveluja ja itse joen 
kunto on hyvin huolestut-
tava.

Joen kunnostusta on 
harkittu jo pitkään ja se 
todella olisikin tarpeen!

Suuren osan vuotta 
hiekkatiet ovat huonos-
sa kunnossa, tienhoitoon 
pitäisi ennemmin satsa-
ta, jotta mahdolliset ton-
tinostajat edes pääsisivät 
ehjällä autolla tulevalle ti-
lalleen. Nyt saattaa kaup-
pojen teko päättyä auton 
rikkoutumiseen jo ennen 
tilojen katselmusta.

Kaavoituksessa hiertää 
myös se, että mahdollisia 
maanomistajille tulevia 
suoria lisäkuluja ei voi oi-
kein päätellä mistään. Jä-
tevesikulut saattavat tai ei 
nousta, kaavoituksen ku-
lut saatetaan tai ei saateta 
veloittaa maanomistajil-
ta ja kiinteistövero nousee 
kauppoja tehdessä, mutta 
selkeitä numeroita ei tie-
dä kukaan.

Lisärakentamisen tai 
tonttikauppojen osalta 
täällä ei ole suurta painet-
ta, poikkeuslupia on haet-
tu muutama per vuosi. 
Tähänkään kaavaa ei siis 
varsinaisesti tarvita. Vir-
kistysaluetta ja rakenta-
matonta rantaviivaa on 

vallan riittämiin, sen mitä 
pahasti pajun rehevöit-
tämistä rannoista nyt voi 
sanoa.

Nyt kaupungin kas-
sankin ollessa melko lail-
la tyhjillään, olisi tähän 
rahan laittaminen mieles-
täni melkoista haaskuuta.

Esimerkkinä: Perus-
suomalaisten valtuusto-
aloitteesta kaupungilta 
on pyydetty tarkkoja lu-
kuja maahanmuuttajien 
aiheuttamista todellisista 
kuluista / tuotosta. Kau-
pungin mukaan lukuja on 
mahdotonta antaa tarkas-
ti, sillä se edellyttäisi lisä-
resurssien palkkaamista, 
johon ei ole varaa.

Kuinka varaa sitten oli 
tämän kyselyn järjestämi-
seen näin lyhyellä aika-
välillä uudelleen ja kon-
sulttien palkkaamiseen 
tulosten selvittämiseksi, 
kalliista kaavoituksesta 
puhumattakaan?

Kaavoituksella Siuru-
anjoella ei mielestäni saa-
da minkäänlaista käy-
tännön etua. Varmasti 
muitakin ratkaisuja poik-
keamislupien hakemisen 
helpottamisen kautta oli-
si, kunhan asiaa pohdit-
taisiin tarkasti ja kylän 
palveluihin satsaaminen 
ensin olisi paljon järke-
vämpää. Ei ihan varmas-
ti kukaan kylälle muuta 
vain sen takia, että siellä 
on kaava.

Siurua on hyvä paikka 
elää. Meillä on ihana ky-
läyhteisö ja yhdessä tou-
huten varmasti saamme 
eloa kylälle lisää, kaavoja 
kyselemättäkin! 

Kaikella  
rakkaudella,

Christa van 
der Vegt

Hei, 
taas me 

kaavoitetaan?

Kotipalvelutyöntekijä saa työ-
tä osa-aikaisesti. Tällä hetkellä 
muutossa avustaminen, pakkaa-
minen, siivoaminen ym. Myö-
hemmin mahdollista jatkuva osa-
aikainen työ tai sijaisuus. P. 046 
892 7986.

PUDASJARVI.FI

EU-RUOKAPAKETTIEN JAKAMINEN
Syksyn 2021 EU-ruokajako toteutetaan yhteistyössä SPR Pudasjärven osaston, LC Hilimojen ja kylien kanssa 
yhdessä. 5000 kg erä ruokapusseiksi jaoteltuna tulee jaettavaksi koko Pudasjärven alueella.  Joka vuosi EU-ruo-
kapussien hakijoita on enemmän kuin niitä on jaettavaksi.
Pudasjärven keskustan alueella jako tapahtuu Suojalinnalta 26.11.2021 klo 9 alkaen.  Keskustan alueella ei voi 
varata pussia etukäteen, vaan pusseja jaetaan jakopäivänä, niin kauan kuin niitä riittää. Jakopäivänä jokaisella 
täytyy tarkasti noudattaa pusseja hakiessa koronaturvaohjeistuksia.    
Mikäli tarvitset EU-ruokapussin, niin soita tai laita tekstiviesti tai sähköposti kyläsi yhdyshenkilölle. Ilmoita 
nimesi, puhelinnumerosi ja osoitteesi lisäksi perhekoko 5.11.2021 mennessä. 

YHDYSHENKILÖT KYLITTÄIN
Aittojärvi

Tapio Rokala
puh. 040 569 2340
at.rokala@gmail.com

Ervasti
Aira Ervasti
puh. 040 507 2948
aira.ervasti@hotmail.com

Hetekylä
Tiia Oinas
puh. 040 526 4714
tiia.oinas@live.com

Hirvaskoski
Mari Laakkonen
puh. 040 913 0768
mari.laakkonen@pudasjarvi.fi 

Iinattijärvi
Liisa Laakkonen
puh. 040 504 8322
liisa.laakkonen49@gmail.com

Jonku
Ella Viljamaa
040 545 6941
ella.viljamaa@pudasjarvi.fi 

Kipinä
Sanna Parkkila
puh. 044 993 1200
sanna.parkkila@hotmail.com 

Kongasjärvi
Eeva Ritola
puh. 040 722 6742
eeva.ritola@gmail.com

Korpinen
Veikko Törmänen
050 561 8776

Kurki
Marja Lantto
puh. 040 779 1812
marja-sisko.lantto@pudasjarvi.fi 

Livo
Minna Perttu
puh. 040 504 9663
minna.perttu@livo.fi 

Panuma
Jenni Riepula
puh. 040 5673 762
koje02@gmail.com 

Pintamo
Esa Huovinen
0400 982 369

Puhoskylä
Eero Hyttinen
puh. 040 730 3892
eerohy@hotmail.com

Sarakylä
Kaisa Nivala
040 839 3812
knivala15@gmail.com

Siurua
Tauno Koivukangas
puh. 040 772 3618
tauno.koivukangas@pp2.inet.fi 

Syöte
Reijo Väisänen
puh. 040 665 0205
reijo-vaisanen@live.fi 

Taipaleenharju
Seppo Sankala
puh. 040 573 4683
seppo.sankala@luukku.com

Kylien yhdyshenkilöt ilmoittavat 
EU-ruokapussien saajille tekstivies-
tillä tai sähköpostilla saapumispäi-
vän ja jakotavan. 

Ensi vuonna ruoka-apu uudistuu ja 
siirrytään uuteen maksukorttien ja-
kamisjärjestelmään. Käytännön jär-
jestelyistä tiedotetaan erikseen.

LC Pudasjärvi
Hilimat

PUDASJÄRVEN URHEILIJAT
* jaostotoiminta

YLEISURHEILUJAOSTO
Nuorille yu – kerhot
7–9 v. tiistaisin klo 16.15– 
17.30. 10– 4 v. torstaisin klo 
16.00–17.30. Perjantaisin klo 
16–17.30 lajiharjoitus. Tied. 

Pekka Kinnunen 0400 381 
548. Tervetuloa mukaan!

PUDASjärveläinen
luettavissa: www.vkkmedia.fi

iLMOiTTAUdU 
MUKAAN KE 27.10. 

MENNESSä!

ilmoittautumiset 
sähköpostilla: 

aki.niemitalo@gmail.com 

https://m.facebook.com/
pudisLanit/
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Pudasjärvellä yleisurheilu nousussa

Nuorten aktiivisen lajiohja-
uksen ansiosta Pudasjärven 
yleisurheilu on nousujoh-
teista. 

Yleisurheilukerhoille on 
kolme harjoitusvuoroa Tuo-
mas Sammelvuo -salilla. 
Lapsille ja nuorille on ikä-
ryhmät 7-9 -vuotiaille ja 10-
14 -vuotiaille sekä yleisvuo-
ro lajiharjoittelijoille. 

Harjoittelu keskittyy eri 
yleisurheilulajien suoritus-
tekniikkaan. Vuorotellen 
harjoitellaan kevyemmin 
useiden lajien osasuorituk-
sina ja välillä keskitytään 
yhden lajin pariin. Tälle 
syksylle on jo aloitettu kes-
kittyminen yksilölajeihin.

Aitajuoksu on lajeista 
suosituimpia. Viime torstai-
na oli tehokkaasti harjoit-
teita sekä vapaan jalan että 
ponnistavan jalan suorittei-
ta. 

- Nopea aidan ylitys on 
avain kelloa vastaan. Ta-
voitteena on kaikin keinoin 
juokseminen aidan ylitse, ei 
siis hypäten. Muoviset ja ke-
veät aidat auttavat ratkaise-
vasti etenkin sisäharjoitte-
lussa. Etenkin ponnistavan 
jalan nopea vienti eteen lä-
heltä aitaa onnistuu, vaikka 
osuisi keveään aitaan. 

Huippuaiturit harjoitte-
levat ahkerasti sekä tuloa 
ensimmäiselle aidalle että 
ylitystekniikkaa. Samoja asi-

Reetamari Poijula näyttää 
mallia aidan ylittämisestä.

Nuorten kanssa pitää polven nousta! Pekka Kinnunen näyttää 
mallia vapaan jalan optimaalisesta asennosta aitojen ylityk-
sessä. 

Tasaloikkatestissä ponnistamassa Amalia Riekki. Vuoroaan odottamassa Iida Outila, Miila Puo-
minen ja Iiris Piri.

Ponnistavan jalan harjoitteessa etualalla Iida Ylitalo. Toiselle kierrokselle palaamassa Miila 
ja Amalia.

Voimistelutaustan omaavat urheilijat ovat notkeita ja heil-
lä on myös yleisurheilussa tarvittavaa räjähtävää nopeutta. 
Kuvassa Amalia Riekki pyöräyttämässä erittäin näyttävää ja 
vaativaa perhosta.

oita opetellaan meillä näissä 
ryhmissä, kertoi valmentaja 
Pekka Kinnunen. 

Voimistelu- 
jaostolle kiitosta 
Pekka Kinnunen kiittelee 
voimistelujaostoa, minkä oh-
jaustoiminnan ansiosta kaik-
ki hänen valmennettavat 
ovat erittäin notkeita tyttöjä. 

- Yleisurheiluharjoitteit-
ten lomassa sekaan pyöräh-
telee erilaisia temppuja. Kan-

nustan ehdottomasti näitten 
omien temppujen säilyttä-
miseen läpi mahdollisen tu-
levan urheilu-uran, iloitsee 
Kinnunen valmennettavien-
sa moniosaamisesta ja jatkaa, 
että kehon hallinta on pohja 
kaikkien lajien harjoittelussa 
ja kilpailusuorituksissa.

Kinnunen toivoo, että poi-
kien telinevoimistelu nousisi 
vielä suosioon, jolloin lajien 
tekniikkaharjoitukset helpot-
tuisivat huomattavasti.

Talvikauden  
pituushyppy- 
harjoitteet  
mahdollista
Pituushyppy tulee olemaan 
mahdollista läpi vuoden 
myös Pudasjärvellä, sillä lä-
hiviikkoina Tuomas Sam-
melvuo -salin katsomon 
takana oleva pituushyppy-
paikka saa hiekat. Turvalli-

set loikkatestit ja pituuden 
lajiharjoittelu mahdollistu-
vat ja siitä monelle nopsaja-
lalle tarjoutuu tilaisuus ke-
hittyä, jolloin yksi laji tulee 
myös Pudasjärvellä olemaan 
tasavertainen hallipaikka-
kuntien nuorten suhteen.

Samoin motivoiva, lentä-
vä 20 metrin sähköinen ajan-
otto kertoo luotettavasti ke-
hityksen suuntaan.

Pudasjärven Urheilijoit-
ten yleisurheilujaosto kan-
nustaa muutamaan halli-
reissuun joko Ouluun tai 
Rovaniemelle. Ensi kevään 
hallikisoihin on osallistuja-
luetteloon luvassa myös pu-
dasjärvisiä nuoria. 

Niiden kisojen kannus-
tamana on mukava odottaa 
ensi kesän harjoituksia ja ki-
soja Suojalinnan kentällä. TS

Vaikeaa puuttua, vaikeampaa jättää puuttumatta
Päätoimittaja Sanna Keski-
nen kirjoitti hädän ja avun 
tarpeessa olevan kanssaih-
misen tilanteeseen puuttu-
misen kimuranttisesta tilan-
teesta (Kaleva 10.10.2021. 
Jokainen joutuu joskus ti-
lanteeseen, jossa kasvatuk-
sessa saadut ohjeet ja terve 
arkijärki vaativat puuttu-
maan näkemäänsä tai koh-
taamaansa väärään tekoon 
tai avun tarpeeseen. Toi-
saalta korvan juuressa kuis-
kii miltei huutaen toinen 
ohje: älä puutu tilanteeseen 
tai todennäköisesti joudut 
itse vaikeuksiin. Ohita ti-
lanne ja sulje unohduksen 

kammioon koko asia. Joille-
kin ihmisille apua tarvitse-
van auttamatta jättäminen, 
väkivallan uhriksi joutu-
neen puolustaminen, huo-
nosti kohdellun lapsen/
nuoren tukemattomuus, 
perheväkivallan kohtee-
na olevan kärsimyksen hil-
jainen sivusta katsominen, 
mielenterveys -tai päihde-
ongelmien kanssa paini-
van jättäminen oman on-
nensa nojaan, yksinäisen ja 
hätääntyneen vanhuksen 
äänetön huomatuksi tule-
misen kutsulle silmänsä ja 
korvansa ummistaminen, 
lemmikin tai muun eläimen 

kaltoinkohtelu ovat kuin 
henkistä myrkkyä.

On totta, että maail-
ma on käyttäytymistapoi-
neen ja toimintamalleineen 
muuttunut monilta osin 
kovemmaksi ja itsekeskei-
semmäksi. On kiire omien 
tärkeiden asioiden hoita-
misessa. Kyllä huvinvoin-
tiyhteiskunta hoitaa apua, 
turvaa ja hoivaa tarvitsevat 
jäsenensä. Jokainen tallat-
koon polkunsa omalla va-
litsemallansa tyylillään. En 
osaa eikä minun tarvitse 
auttaa, koska minulla ei ole 
koulutusta tai oppia asiaan, 
ammattilaiset selvittäköön 

ongelman. Jos työnnän aut-
tavan nenäni/käteni asi-
aan, sitoudunko johonkin 
pitempiaikaiseen tukihen-
kilökierteeseen? Entä jos 
hyväntahtoisuuteeni vasta-
taankin ala-arvoisella kie-
lellä, teoilla tai hyväksikäy-
töllä? Kannattaako altistaa 
itsensä moiseen?

Joskus kannattaa uskal-
tautua puuttua outoon ti-
lanteeseen, jos asia mie-
tityttää ja jäisi varmasti 
syyllisyyden tuntoisesti pai-
namaan mieltä. Näin teki 
eräs autolla liikkeellä ollut 
mainio nuori nainen. Hän 
näki iäkkäämmän mieshen-

kilön kävelevän talviaikaan 
tienvarressa vain villasukat 
jalassaan varsin kylmässä 
säässä. Nainen pysähtyi ky-
symään mieheltä miksi hän 
sukkasillaan matkaa taival-
taa. Mies kertoi kokeilevan-
sa uutta muotivillitystä eli 
villasukat jalassa juoksua ja 
olonsa olevan erinomainen. 
Kysyjä sai välittömästi hoh-
tavan arkienkelin rinkulan 
päänsä päälle ja sukkakäve-
lijä kiitollisen ja hyvän mie-
len oudon ihmisen osoitta-
masta huolenpidosta. 

Turhan yltiöpäisesti ei 
kuitenkaan kannata itseään 
altistaa vaaralle. Useimmis-

sa tapauksissa mieltä kal-
vavasta asiasta voi luot-
tamuksella puhua toiselle 
ihmiselle ja pyytää neuvoa 
ja apua esimerkiksi yhdessä 
auttamiseen ja asiaan puut-
tumiseen. Inhimillisyys ja 
toisista välittäminen on 
kunniakasta ja palkitsevaa. 
Selvissä hätätapauksissa on 
oikein, tehokkainta ja var-
minta ottaa yhteys heti asi-
anomaisiin viranomaisiin. 

Sointu 
Veivo
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Laatukoneet metsään ja pihamaaLLe 

545 FX AT  
VAhVA rAiVAussAhA

JÄrEÄ AMMATTisAhA
●  59,8 cm3

● 3,0 kW / 4,1 Hv
● metallivalurunko
●  järeä ammattisaha

TrAppEr huMMEr 125 
lAsTEn JA nuorTEn 
MönkiJÄ 
●  Helppotoiminen vaihteenvalitsin
●  Vaihteisto: Eteen - Vapaa - Peruutus
●  Tavaratelineet edessä ja takana
●  LED valot eri toiminnoilla
●  Langaton kaukokäynnistys ja sammutus
●  Nopeusmittari kierroslukumittarilla
●  Turvallisuutta lisäävät kädensuojat ja 

astinlaudat
●  Tyylikkäät koristekapselit
●  Voimakas 120 kuutioinen nelitahtimoottori
●  Sähköstartti

1490€
+ toimituskulut

sT 5266 p kAksiVAihEinEn 
luMilinko
●  moottori  STIGA 

WS 300
● 302 cc / 6,2 kW
● käsikäynnistys + 

sähköstartti 230V
● työleveys 66cm
● LED-ajovalot ja 

lämpökahvat
● EASY TURN 

ohjaus
● 16” x 4.80-8 Snow 

Hog pyörät

sT 4262 p   
kAksiVAihEinEn luMilinko
●  moottori STIGA 

WS 210
● 212 cc / 4,4 kW
● käsikäynnistys + 

sähköstartti 230V
● työleveys 62cm
● yhdenkäden 

ohjaus
● 14” x 5.00-6 

Snow Hog pyörät

1745€ 995€

460 C EM k 
VAhVA rAiVAussAhA 
VAATiVAAn MAkuun 
●  8,4 kg
● 2,2 kW / 3,0 hv
● 45,6 cm3

● M-Tronic
● Advance Xtreem- 
    ammattivaljaat

Ms 170    
piEni JA ÄrhÄkkÄ   
●  4,1 kg
●  1,2 kW/1,6 hV
●  30,1 cm2

899€
199€

Ms 201 C-M    
kEVyT VoiMAnpEsÄ
● 3,9 kg
● 1,8 kW / 2,4 hV
● 35,2 cm3

● metallirunko
● M-Tronic

Ms 194 C-E       
kEVyT JA kETTErÄ  

699€

379€

● 3,6 kg
● 1,4 kW/1,9 hV
● 31,8 cm3

● kevytkäynnistys

sT 230 
kAksiVAihEinEn luMilinko 
●  moottori HUSQVAR-

NA
● 301 cc / 6,3 kW
●  käsikäynnistys + 

sähköstartti 230V
● työleveys 76cm
● LED-ajovalot
● ohjaustehostin
● työntöaisan korkeu-

densäätö

1899€

399€

Ms 231   
TEhokAs ylEissAhA    
●  4,8 kg
● 2,0 kW / 2,7 hV
● 42,6 cm3

MsA 140 C-B  
AkkuMooTTorisAhA    
● 2,6 kg
● sis. AK30 akku ja AL101 laturi

329€

sT 227 
kAksiVAihEinEn luMilinko
●  moottori HUSQVARNA
● 254 cc / 5,6 kW
●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V
● työleveys 68cm
● LED-ajovalot ja lämpökahvat
● ohjaustehostin
● työntöaisan korkeudensäätö

1799€

499€

Ms 251  
JÄrEÄ  ylEissAhA   
●  4,8 KG
● 2,2Kw/3 HV
● 45,6 cm3

MsA 220 C-B 
huippuluokAn AkkusAhA  

699€

● 5,4 kg akun kanssa
● 36V / Ah
● työskentelyaika 48 min (AP 300S akulla)
● mukana AP 300S akku ja AL 300 pikalaturi
● ketjun pikakiristys

●  45,7 cm3

● 2,2 kW / 3,0 Hv
● Autotune
● Balance XT-valjas

849€

koneet Luovutetaan käyttövaLmiina: kasattuna ja koekäytettynä. tarvittaessa LumiLingot myös eduLLisesti kotiin toimitettuna! 

799€

TEhokAs AMMATTisAhA  

669€

● 50,1 cm3
● 2,7 kW / 3,7 Hv
● metallivalurunko

550 Xp MArk ii

545 MArk ii 

PUDAS-K

ONE O

Y
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Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

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

Avoinna 
ma-pe  
9-17

korjaamme ja 
huoLLamme 

moottori- ja 
raivaussahat, 

puutarhakoneet, 
mönkijät, 

poLkupyörät 
jne.

pudas-koneen 

pienkone-
korjaamo


