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Uuden 
kirkkovaltuuston 
ensimmäinen kokous

PUDASjärveläinen
s. 4

Lehmänmaitoa ja 
mansikoita komedia 
kutkutti nauruhermoja s. 6

Noin 250 yhdistyksen 
vaikutus pudasjärvisten 
arkeen on valtava s. 7

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

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

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

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

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

www.syotteentaksi.fi

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset korvataan 
tekstillä www.syotteentaksi.fi

KELATAKSI
KUUSAMO, TAIVALKOSKI, PUDASJÄRVI

0800 93377
Kelataksin tilauspuhelu on maksuton ja palvelee 24/7

Paikallinen ja palveleva
Pohjois-Pohjanmaan alueella

Matkaohjelma:
Pe 5.5.2023
klo 14.00 lähtö Oikopolun pysäkiltä.
klo 15.15 Oulun linja-autoasema.
Myöhään illalla saavumme Helsinkiin 
ja majoitumme Sokos Hotel 
Presidentissä 2-hengen huoneisiin.
La 6.5.2023
Runsas hotelliaamiainen, jonka jälkeen 
vapaata aikaa tutustua Helsinkiin.
klo 19.00 alkaa musikaaliesitys, johon meille on varattu 
A-hintaryhmän paikat. 
Kyyditys hotellilta Amfi-teatteriin ja takaisin.
Su 7.5.2023
klo 10.00 aloitamme paluumatkan maittavan 
hotelliaamiaisen jälkeen. 
Hinta 315 € /hlö. sis. bussimatkat, 2 yön majoituksen 2hh, 
aamiaiset ja musikaalilipun (ovh 85€). 
(matka toteutuu, mikäli ilmoittautujia on väh. 30).

TULE MUKAAN GREASE-TULE MUKAAN GREASE-
MUSIKAALIMATKALLE MUSIKAALIMATKALLE 
HELSINKIIN 5.-7.5.2023HELSINKIIN 5.-7.5.2023

Ilmoittaudu viimeistään 28.3.2023 
puh. 08 822 052 

ma-pe 8-16 / nevakivi@nevakivi.fi

kalakaveri.fi    koirakaveri.fi    040 952 8336

KALAKAVERI
PUDASJÄRVELLÄ TO-PE 19.-20.1. 

klo 9.00-17.00 ENT. KIRJAKAUPAN TILOISSA

TALVIVARASTON
TYHJENNYS

Tilava 
PILKKIREPPU 
DAM 
+ kynsikkäät 0€ 3950
Miesten 
PUUVILLA-
KERRASTO
(hajakoot) 1490

Korkea ja tilava 
PILKKIREPPU
istumakorkeus 56 cm
+ kynsikkäät 
+ pilkkisiima 100

kpl

Kotimaiset 
POSSUN-
KORVAT6950

Alpakka 
VILLASUKAT
100% 1010€€

3 paria

VILLA-
SUKAT
50% 690

3 paria

Eiger Artic ALUSASU
(L, XL) mukavuus-
lämpötilat -20+10C2475

KIRISTÄMÄTTÖMIÄ SUKKIA, 
TYÖSORMIKKAITA, NEULESORMIKKAITA JA 

-LAPASIA, PIPOJA, KARVALAKKEJA, 
TALVITAKKEJA JA -HOUSUJA YM.

Kalakaverin 
MONITOIMI- 
TIMANTTI
5in1 (39,50) 24245050

PatriotPatriot
INUIT PROINUIT PRO
PILKKIHAALARI / PILKKIHAALARI / 
LÄMPÖPUKU LÄMPÖPUKU 
100% vedenpitävä100% vedenpitävä
hengittävähengittävä
+ kelkkakäsineet mh. 59€+ kelkkakäsineet mh. 59€
(irrotettavat sisäkäsineet) (irrotettavat sisäkäsineet) 

SUOMEN HALVIN

145145€€

TUKEVATUKEVA
PILKKIAHKIO PILKKIAHKIO 
100x52x26
+ toppakintaat tai
toppasormikkaat 0€

SUOMEN HALVIN

29295050

YHT.

Tervetuloa!

M-market Rytinki

PALVELUPISTE

Syöte - Ranua -kelkkareitin varrella. Syötteeltä n. 33 km.

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00
Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, rytinginkauppa@gmail.com

Palvelumme:
• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• DB Schenker noutopiste
• Vuokrattavana kuomukärry

Rytingin Kauppa Oy

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry sekä 
Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry 

järjestää yhteisen tuetun loman 
Rokua Health & Spa 8.5. – 13.5.2023. 

Loma on tarkoitettu omaishoitajalle ja hoidettavalle. Lomaan sisäl-
tyy täysihoito, majoitus kahden hengen huoneessa, ryhmäkohtainen 
ohjelma, yleinen vapaa-ajan ohjelma, lomapaikan allasosaston ja 
kuntosalin käyttö. Omavastuu 25 €/vrk/henkilö. Jokainen lomalainen 
vastaa kuljetuksista lomapaikalle. Yhdistys järjestää mahdollisesti 
yhteiskuljetuksen, mikäli Koillismaalta on riittävä määrä lähtijöitä. 

Lomalle on haettava viimeistään 8.2.2023 mennessä ja ha-
kemus tulee toimittaa Maaseudun Terveys- ja Lomahuoltoon, joka 
tekee valinnan lomalle pääsevistä. Lomahaun voi tehdä sähköisesti 
tai lähettää postitse paperilla. 

Lisätietoa Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry / Saila 
Käsmä-Karjalainen, puh. 044 230 1439 (ma-pe klo 8-15). Tiedo-
tusyhteistyö: Pohde, Oulunkaari, Kuusamon kaupunki, Posion kunta, 
Taivalkosken kunta ja Lapha.

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

Plussatarjous

Norm. 349 €Norm. 349 €

9999--..

AKKUPORAKONE RYOBI AKKUPORAKONE RYOBI 
R18DD3-220X 18V ONE+ 2X2,0AHR18DD3-220X 18V ONE+ 2X2,0AH

AKKURADIO/AKKUVALAISIN AKKURADIO/AKKUVALAISIN 
MAKITA DMR055 18V LXT RUNKOMAKITA DMR055 18V LXT RUNKO

18 V ONE+ -akkuporakone 18 V ONE+ -akkuporakone 
tee-se-itse-rakentajille ja tee-se-itse-rakentajille ja 
-remontoijille. Vääntö 50 Nm. -remontoijille. Vääntö 50 Nm. 
Vaihteet 0–500 / 0–1800 Vaihteet 0–500 / 0–1800 
kierr./min. Pikaistukka 13 mm. kierr./min. Pikaistukka 13 mm. 
Sis. akut 2 x 2,0 Ah, laturin, Sis. akut 2 x 2,0 Ah, laturin, 
tarvikkeita ja säilytyslaatikon. tarvikkeita ja säilytyslaatikon. 
ONE+-järjestelmä.ONE+-järjestelmä.

Kätevä akkukäyttöinen radion ja Kätevä akkukäyttöinen radion ja 
valaisimen yhdistelmä esimerkiksi valaisimen yhdistelmä esimerkiksi 
rakennustyömaalle tai retkelle. Radio rakennustyömaalle tai retkelle. Radio 
digitaalisella virittimellä ja muistipai-digitaalisella virittimellä ja muistipai-
koilla sekä selkeä näyttö taustavalolla. koilla sekä selkeä näyttö taustavalolla. 
Kaksi erilaista valaistustoimintoa.Kaksi erilaista valaistustoimintoa.

179179--..
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ASENNUS
0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVIKOILLISSÄHKÖ OY • VARASTOTIE 13, 93100 PUDASJÄRVI
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla ja YouTubessa su 22.1. kello 10. 
Liikanen, Johansson, Piirainen. Messun yhteydessä toimi-
tetaan talouspäällikkö Juho Järvelinin, nuorisotyönohjaaja 
Sirpa Kukkohovin, pastori Mikael Johanssonin sekä lasten-
ohjaajien Tanja Halmekankaan ja Sirpa Outilan tehtävään 
siunaaminen. Kirkkokahvit. 

Ystävänkammari to 19.1. kello 12–13.30 seurakuntako-
dilla. 

Lähetystalkooilta Talkootuvassa (Jukolantie 4) maanan-
taina 23.1. kello 18.00.

Lähetyksen tupakahvila keskiviikkoisin kello 9.30–12 
seurakuntakodilla. Myytävänä pullaa sekä villasukkia ja -la-
pasia.

Iltakahvila Rönö perjantaina 20.1. kello 18–22 seurakun-
takodin alakerrassa. Rönössä on kivaa tekemistä yhdessä. 
Tervetuloa rönöilemään!

Perhekerho ke 18.1. ja 25.1. kello 10–12.30 seurakunta-
kodilla.

Kirkkomuskari ke 25.1. kello 10 seurakuntakodilla.

Lapsiparkki pe 20.1. kello 9.30–12 seurakuntakodilla. Va-
raa paikka etukäteen lastenohjaajilta, Tanja 040 868 4730, 
Sirpa 040 586 1217.

Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480. 

Siionin virsiseurat pe 20.1. kello 18 seurakuntakodilla.

Rauhanyhdistykset: Seurat Pärjänsuolla pe 20.1. kello 
18.00 Saara ja Juhani Mattilalla, seurat ry:llä su 22.1. kel-
lo 16.

Kastettu:  Adelia Kristiina Iinattiniemi, Niilo Samuli Jaak-
kola.

Haudatut: Aimo Antti Jaurakkajärvi 90 v, Eino Olavi Petä-
jäkangas 90 v.

 

Ensi sunnuntain raamatun-
tekstissä kerrotaan siitä, kun 
Jeesus kohtaa samarialaisen 
naisen Jaakobin lähteellä. Kes-
kusteltuaan Jeesuksen kanssa 
nainen päättelee Hänen olevan 
luvattu Messias. Nainen lähtee 
kutsumaan muita ihmisiä kuu-
lemaan Jeesusta. ( Joh. 4: 39 - 
42)

Kun olin pieni tyttö, mum-
mini vei minut pyhäkouluun 
naapuritaloihin. Pyhäkoulus-
sa sain kuulla Jeesuksesta ja 
Taivaan Isästä. Opin, että voin 
aina elämässäni turvata Hei-
dän huolenpitoonsa ja rakkau-
teensa. Joka kerran päätteeksi 
meille pyhäkoululaisille annet-
tiin lammastarra, jonka liima-
sin omaan pyhäkoulutauluuni. 
Taulussani oli kuva Jeesuk-

sesta lampaiden ympäröimä-
nä. Jo pikkutyttönä ymmärsin 
olevani pieni lammas Jeesuk-
sen jalkojen juurella. Mummi-
ni opetti minulle muutaman 
lastenvirren, joita olen laula-
nut läpi elämäni. Kun juoksin 
pimeällä mummolasta kotii-
ni, lauloin kovalla äänellä ”Ys-
tävä sä lapsien“ - virttä. Laulu 
sai minut unohtamaan pelkoni 
pimeällä tiellä. Nyt aikuisena 
olenkin kiitollinen mummille-
ni siitä, että olen saanut Jee-
suksen elämääni.

Kun perheeseemme syn-
tyi lapsia, halusin heidänkin 
voivan turvautua Jeesuksen 
ja Taivaan Isän huolenpitoon. 
Luin lapsillemme kertomuksia 
Lastenraamatusta, ja lauloim-
me lastenvirsiä. Joka ilta laus-

uimme yhdessä iltarukouksen. 
Päiväkerhossa ja pyhäkoulussa 
lapsemme saivat yhdessä tois-
ten lasten ja aikuisten kanssa 
kuulla ja jutella Jeesuksesta ja 
Taivaan Isästä.

Työssäni lastenohjaajana 
minulla on tärkeä tehtävä tu-
kea perheittemme kristillistä 
kasvatusta. Toimin kristillisten 
arvojen mukaisesti huomioi-
malla jokaisen lapsen ja aikui-
sen omana arvokkaana Juma-
lan luomana yksilönä. Saan 
kertoa lapsille ja perheille Jee-
suksen ja Taivaan Isän rakkau-
desta meitä kaikkia kohtaan. 
Päiväkerhossa kuuntelemme 
raamatunkertomuksia, laulam-
me, leikimme, rukoilemme ja 
juttelemme lasten kehitysta-
son huomioiden. Lasten omat 

pohdinnat ja oivallukset ovat 
monta kertaa koko pikkukir-
kon tai koko senkertaisen ker-
hon parasta antia! Olen iloinen 
siitä, että saan omalta osaltani 
opastaa lapsia turvaamaan Jee-
sukseen ja Taivaan Isään.  

Päiväkerholaisteni kerhoru-
kouksen ja omien lasteni ilta-
rukouksen sanoin:

“Jeesus, olen pieni,
kanna sylissä.
Maailma on suuri,
ole lähellä. Aamen”

Sirpa Outila
Lasten 

ohjaaja 

Jeesus herättää uskon

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  
VKK-Media Oy

Päätoimittaja, mediamyynti:
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@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%.

Ilmoitusaineistot lehteen jo torstaina klo 16 mennessä, viimeistään perjantaina klo 12 mennessä. 
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mah-
dollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Setämme, enomme,  
sukumme vanhin 

Eino Olavi
PETÄJÄKANGAS 
s. 09.02.1932 Pudasjärvi Seiteri 
k. 26.12.2022 Pudasjärvi tk 

Lämmöllä Einoa muistaen 

Veljien lapset perheineen
Siskojen lapset perheineen
Serkut
Sukulaiset ja tuttavat 

Levolle lasken, luojani,
armias ole suojani. 

Siunaus toimitettu 13.1.2023 läheisten läsnäollessa.
Kiitokset kaikille Teille, jotka olette tukeneet Einoa 

eri tavoin hänen 90-vuotisen elämän matkalla. 

PUDASjärveläinen

Onnittele tai ota osaa
Pudasjärveläinen-lehden palstoilla.

Ilossa ja surussa mukana

Invalidien hallitus aloitti uuden toimikauden
Pudasjärven Invalidit ry:n 
uusi hallitus aloitti uuden 
toimikauden järjestäytymis-
kokouksella 3.1. Juustokie-
varissa. 

Syyskokous valitsee uu-
det toimihenkilöt aina seu-
raavalle yksivuotiskaudelle 
kerrallaan, paitsi puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan 
toimikaudet kestävät kaksi 
vuotta ja he ovat erovuoros-
sa vuorovuosin. Hallituksen 
koko on tarkoituksellisesti 
pidetty 6-jäsenisenä jo vuo-
sikausia. Näin pystytään pi-
tämään kokouksia muun 
muassa ryhmäpuheluiden 
kautta, joka ei ole paikkasi-
donnainen.

Tänä vuonna oli puheen-
johtajan valintavuoro. Ismo 
Riepula jatkaa puheenjohta-
jana seuraavat kaksi vuotta. 
Uusiksi hallitustoimijoiksi 
valittiin Eeva Mäntykenttä ja 
Raimo Märsynaho. Hallituk-
sessa jatkavat Aune Piri, va-
rapuheenjohtaja Maija-Liisa 
Piri sekä Terttu Salmi. Halli-
tuksen varajäseniksi valittiin 
Erkki Petäjäkangas ja Pirjo 
Stenius. 

Järjestäytymiskokouk-
sessa tulee hallituksen va-
littavaksi keskuudestaan ta-
loudenhoitaja, sihteeri sekä 
muut toimihenkilöt erilai-
siin tehtäviin. Kirstunvarti-
jana jatkaa kuluvan vuoden 
ajan Ismo Riepula, sihteerinä 
ja matkavastaavana jatkaa 
Terttu Salmi, kahvitusvas-
taavina toimivat Eeva Män-
tykenttä ja Aune Piri sekä 
ohjelmavastaavina Mai-
ja-Liisa Piri, Terttu Salmi ja 

Raimo Märsynaho. 
Syyskokous päätti, että 

Pudasjärven Invalidit ry:n 
kerho kokoontuu kuukau-
den toinen torstai seura-
kuntakeskuksen rippikou-
lusalissa. Kuukausiteemat 
suunniteltiin uuden halli-
tuksen kokoonpanolla ja 
siitä on ollut ilmoitus PU-
DASjärveläinen-lehdessä. 
Tammi- ja huhtikuun kerhot 
alkavat poikkeuksellisesti 
kello 13, mutta muuten aloi-
tamme tuntia myöhemmin.  

Vuosi aloitettiin 
pelailemalla   
Vuoden 2023 ensimmäiseen 
kerhotapaamiseen kokoon-
nuimme torstaina 12.1. ja ai-
heena oli pelit. 

Järjestäjät toivat paikal-
le erilaisia pelejä, joiden pa-

rissa ja laulujen lomassa 
parituntinen hurahti huo-
maamatta. Viimeiset olivat 
niin uppoutuneina palape-
lien keräämiseen, että jäivät 
vielä arpajaisten jälkeen ki-
sailemaan kuka saa laittaa 
sen viimeisen palasen. Pe-
lien lisäksi oli värityskuvia, 
joissa värittämisen lisäk-
si joutui hieman hieromaan 

aivonystyröitään yksinker-
taisilla laskutehtävillä. Täl-
lä tavalla löytyi kuvaan oi-
kea väri. 

Seuraava kerhotapaami-
nen on helmikuun yhdek-
säntenä ja tuolloin meille tu-
lee vierailija. 

Tervetuloa mukaan. 

Terttu Salmi

Korttipelit, palapelit, laulut, lautapelit ja väritystehtävät siivittivät kerhopäivää kahvituoki-
on ja arpajaisten lisäksi.
 

Vanha kunnon Kimble sai Eeron, Annelin ja Erkin tiukkaan kil-
pailutunnelmaan.  
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Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

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

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

TARJOUKSET VOIMASSA  TO-SU 19.-22.1.2023 ELLEI TOISIN MAINITA.

HerkkutoriltaHerkkutorilta
Keskiviikko 18.1. 
Lapinriistakeitto (L)
Uunilohi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Riisiä (G, L)
Pippurinen broilerikastike
Nakkiperunamuusi (G, L)

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

Torstai 19.1. 
Broilerikeitto (G, L)
Uunilohi (L, G)
Kermaperunoita (L, G)
Perunamuusi (G, L)
Lohkoperunoita (G, L)
Kermainen possukastike (G, L)
Makaroonilaatikko (L)

Maanantai 23.1.
Jauhelihakeitto (G, L)
Uunilohi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Perunamuusi (G, L)
Kinkkukiusaus (G, L)
Uunimureke (G, L)

Päivittäin
Broilerin koipireisiä L, G  
Grillikylkeä L, G 
Palvikylkeä L, G  
Päivän lämpimät  
kasvikset L, G  
Päivän salaatti 

Tiistai 24.1.
Broilerikeitto (G, L)
Palapaisti (G, L)
Uunilohi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Perunamuusi (G, L)
Pasta carbonara

Lauantai 21.1. 
Lohikeitto (L, G)

SUOMI

Perjantai 20.1. 
Metsäsienikeitto (L, G)
Uunilohi (G, L)
Perunamuusi (G, L)
Valkosipulikermaperunoita (G, L)
Lihapullakastike (G, L)
Poro-salamikiusaus (L)

ERÄTUORE  
SILAKKAFILEE
Ruotsi, säävaraus

995
KG

Voimassa TO-LA 19.-21.1.

PALVELUSTA

TUORE SUOMALAINEN 
PERATTU MUIKKU
Saimaa, Suomi, säävaraus

1095
KG

ERÄ

SUOMI

PALVELUSTA

PALVELUSTA

Ruokamestarin
TAKUUMUREAT NAUDAN 
ULKOFILEEPIHVIT

2995
KG

Voimassa TO-LA 19.-21.1.

7.-KASSI

SAINTPAULIA
3 kpl/kassi, Suomi

179

Fazer

RUKIINEN  
PIIRAKKA
70 g (5,11/kg)

5
KPL

OMASTA PAISTOSTA

299
-37 %

Plussa-etu

Laitilan Kanatarha

VAPAAN KANAN  
MUNIA
L15/1020 g (2,93/kg) 
Rajoitus 2 rs/talous

Ilman Plussa-korttia 
5,29 rs (5,19/kg)

ERÄ

199
TLK

Valio

MARJAKEITOT
750 g-1 kg (1,99-2,65/kg)  
Ei Gefilus

Ilman Plussa-korttia 
2,59 tlk (2,59-3,45/kg)

-23 %
Plussa-etu

380

Apetit

KOTIMAINEN  
PERUNA & KEITTOKASVIS
750 g (2,53/kg)  
Ei luomu

Ilman Plussa-korttia 
2,09 ps (2,79/kg)

-9 %
Plussa-etu

2 PS 2.-
1 % LAKTOOSITON  
VIILI
200 g (2,00/kg)

Ilman Plussa-korttia 
0,47 prk (2,35/kg)

5 PRK
-14 %

Plussa-etu

OHUKAISET
400 g (4,88/kg)

390
Ilman Plussa-korttia 2,15 pkt (5,37/kg)

2 RAS

-9 %
Plussa-etu

COSTA RICA  
KAHVIT
400-500 g (7,89/kg)

399
PKT

Ilman Plussa-korttia 4,99 pkt (8,98/kg)

-20 %
Plussa-etu

OHUEN OHUET  
LEIKKELEET 
250 g (11,00/kg)

550
Ilman Plussa-korttia 2,99 pkt (11,96/kg)

2 KPL

-8 %
Plussa-etu

100
PSS

K-Menu

KUIVATUT 
SEKAHEDELMAT
250 g (4,00/kg)  

Valitsemalla 
Pirkka

-tuotteita saat 
joka päiväiset 

tuotteet hyvään 
hintaan!

Pohteen Vasemmiston 
aluevaltuustoryhmälle puheenjohtajisto
Pohteen Vasemmiston alue-
valtuustoryhmä järjestäytyi 
ensimmäisen kerran vuo-
den 2023 puolella. Pohjois-
Pohjanmaan hyvinvointi-
alue, lyhyemmin Pohde, 
aloitti vuodenvaihteessa 
toiminnan ja Pohteen Va-
semmiston aluevaltuus-
toryhmä kokoontui suun-
nittelemaan, mitä vuoden 
aikana tapahtuu sekä valitsi 
itselleen puheenjohtajiston. 

Puheenjohtajaksi valit-
tiin Anne Huotari Oulus-
ta, joka toimi myös vuoden 
2022 aluevaltuustoryhmän 
puheenjohtajana. Huotari 
on aluehallituksen jäsen ja 
on ollut erittäin aktiivinen 
hallituksessa, kun Pohteel-
le on tehty strategiaa, jär-
jestämissuunnitelmaa ja ta-
lousarviota vuodelle 2023. 
Vasemmisto onkin saanut 
paljon tärkeitä tavoittei-
ta läpi hallituksessa yhteis-
työssä muiden puolueiden 
kanssa.

Aluevierailuista ryhmä 
on saanut paljon hyvää pa-
lautetta ja vinkkejä, miten 
palveluiden järjestäminen 
olisi järkevä tehdä. Hen-
kilökunnan ja paikallisten 
kuuleminen on ollut opet-
tavaista. Myös tänä vuonna 
ryhmä on jatkamassa vie-

Vasemmistoliiton hyvinvointialueen aluevaltuutetut Olli Kohonen ja Anne Huotari vieraili-
vat Pudasjärvellä viime vuoden marraskuun lopulla. K-supermarketin edustalla Antti Tihinen, 
Olli Kohonen, Juha Haapala, Anne Huotari ja Teijo Liedes jututtamassa ihmisiä makkaratarjoi-
lun merkeissä.

railuja ja tutustumisia eri 
puolille Pohdetta.

Olli Kohonen Oulusta 
ja Tarja Ollanketo Raahes-
ta jatkavat Pohteen Vasem-

miston aluevaltuustoryh-
män varapuheenjohtajina. 
Kohonen on aluevaltuuston 
3. varapuheenjohtaja ja on 
mukana myös aluehallituk-

sen kokouksissa.

PUDASjärveläinen

Jarin pakinat

Kysely
Tyhmiä kannattaa kysellä. 
Ei tiedä, vaikka saisi viisaan 
vastauksen!

Pula-aika
Jos loppuisi maailmasta ves-
sapaperi, niin tulisi käyttöä 
huonoille kirjoille ja lehdille. 
(Paitsi ei ekirjoille, kun eivät 
ole paperia!)

Saappaaton
Jos lähtisi yöllä metsään 
juoksemaan ja hukkaisi siel-
lä saappaansa, niin se oli-
si noloa. Saisi sitten päivän 
valjettua selitellä, mihin oli 
saappaansa hukannut (kun 
olisi sukkasillaan). Mutta 
mitä paremman tarinan kek-
sii, niin sitä helpompaa se on 
uskoa!

 Jari Outila
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VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRILLE SILMÄASEMA.FI  
tai  soita 020 760 8649 (mpm/pvm)

Pudasjärven Silmäasemalta saat kaikki näkemisen ja silmäterveyden palvelut  
ja pääset myös silmälääkärin vastaanotolle ja tutkimuksiin helposti ja nopeasti.  
Me autamme sinua löytämään juuri sinun tarpeisiisi sopivat näkemisen ratkaisut.  
Nähdään myymälässä!

TARVETTA 
SILMÄLÄÄKÄRIKÄYNNILLE?

SILMÄASEMA PUDASJÄRVI
Toritie 1

Meillä pääset
nopeasti

silmälääkäriin

Uuden kirkkovaltuuston ensimmäinen kokous

Puurunen, Ahonen ja Jaakkola puheenjohtajiksi

Viime vuoden marraskuus-
sa seurakuntavaaleissa va-
littu uusi kirkkovaltuus-
to kokoontui maanantaina 
9.1. neljä vuotta kestävän 
kautensa ensimmäiseen 
kokoukseensa. Kirkkoval-
tuustoon kuuluu 19 jäsen-
tä, joista 10 oli uutena val-
tuutettuna ensimmäisessä 
kokouksessaan. Henkilöva-
linnat oli neuvoteltu etukä-
teen, joten valinnat sujui-
vat sutjakkaasti. Valtuuston 
puheenjohtajaksi valittiin 
uutena Terttu Puurunen. 
Viime kauden valtuuston 
puheenjohtaja Esko Aho-
nen jatkaa puheenjohtajis-
tossa varapuheenjohtajana. 

Sihteerinä jatkaa talous-
päällikkö Juho Järvelin. 

Kirkkoneuvoston pu-
heenjohtajana toimii vir-
kansa puolesta kirkkoherra. 
Varapuheenjohtajaksi valit-
tiin Anna-Maaria Jaakkola 
(neuvostossa varajäsenenä 
Helena Peltoniemi). Jäse-
niksi valittiin Sirkku Fali 
(Marja-Leena Tykkyläinen), 
Erja Komulainen (Sau-
li Harju), Elmi Kouva (Eija 
Ahonen), Timo Lyytikäinen 
(Matti Hankkila), Veli Ni-
kula (Juhani Mattila), Soin-
tu Veivo (Marja Lantto) ja 
Ilpo Virtanen (Erkki Hon-
kanen). 

Suhteellisten vaalien 

vaalilautakunnassa toimi-
vat Timo Lyytikäinen (Ju-
hani Mattila), Erja Komulai-
nen (Elmi Kouva) ja Sirkku 
Fali (Marja-Leena Tykkyläi-
nen). 

Tammikuun lopulla ko-
koontuva kirkkoneuvosto 
valitsee työalojen vastuur-
yhmät. 

Eletään sovussa
Kokouksen avasi iältään 
vanhin valtuutettu Erkki 
Honkanen, jolla Tapanina 
täyttyi 84 vuotta. Hän joh-
ti kokousta siihen saakka, 
kun valittiin valtuuston pu-
heenjohtaja. Honkanen toi-
votti kaikille työn iloa uu-
della valtuustokaudella. 
Kirkkovaltuuston puheen-
johtaja Puurunen aloitti 
kirkkovaltuutettuna yhdek-
sännen kauden eli on toimi-
nut valtuutettuna 32 vuot-
ta. Ahonen on toiminut 
kirkkovaltuutettuna vuo-

desta 1995 lähtien.  
Terttu Puurunen käytti 

puheenvuoron kokouksen 
lopussa. 

-On mietinnän paikka, 
mitä tulevat vuodet tuovat 
tullessaan. Seurakunnan 
työssä ja toiminnoissa teh-
dään työtä sitä mukaa, kuin 
talous riittää. Luottamus-
henkilönä joudumme teke-
mään myös päätöksiä, jotka 
eivät ole kaikkien mieleen. 
Toivon Jumalan johdatusta 
Pudasjärven seurakunnan 
työhön ja toimintaan, tote-
si Puurunen.

Uutena toimintana val-
tuuston kokouksiin Puu-
runen ehdotti kokouksien 
päättämistä loppuvirteen. 
Hän itse ehdotti virren On 
Jeesus nimi ihanin. Seuraa-
vissa kokouksissa loppu-
virren ehdottavat valtuute-
tut aakkosjärjestyksessä eli 
seuraavassa kokouksessa 
on vuoro Esko Ahosella. 

Alkuhartaudessaan kirk-
koherra Timo Liikanen pa-
lautti mieliin viime sun-
nuntain teksteistä kasteen 
merkityksen seurakunnan 
työssä. Liikanen rohkai-
si valtuutettuja pitämään 
huolta Pudasjärven seura-
kunnan toiminnan puitteis-
ta ja resursseista.

Liikanen oli valmistellut 
kirkkolakiin pohjautuvan 
tietopaketin kirkkovaltuu-
tetun tehtävistä; oikeuk-
sista ja velvollisuuksista. 
Luottamushenkilöiden teh-
tävään siunaaminen järjes-
tetään sunnuntaina 12.2. 
messussa, jolloin yhtä ai-
kaa ovat siunattavana myös 
rippikoulun isoiset. Luotta-
mushenkilöiden tehtäviin 
perehdytysilta järjestetään 
keskiviikkona 18.1.

Liikanen esitti myös seu-
rakunnan toimintakatsauk-
sen. Viime vuonna oli kas-
tettuja 34 ja kuolleita 108. 

Seurakuntaan muutti viime 
vuoden marraskuun lop-
puun mennessä 183 hen-
keä ja poismuuttoa oli 235. 
Kirkkoon liittyi vuoden ai-
kana 13 henkeä ja erosi 40 
henkeä. Vuoden alussa seu-
rakunnan väkimäärä oli 
6478, jossa oli muuttotap-
piota 179 henkeä. 

Seurakunnan työnteki-
jöistä diakoni Helena Koi-
vukangas ja seurakunta-
mestari Juha Riekki ovat 
siirtymässä eläkkeelle. Vir-
ka ja työsuhde ovat par-
haillaan avoimina. Valin-
tapäätökset tehdään 30.1. 
kirkkoneuvoston kokouk-
sessa. 

Kokouksen lopuksi ko-
koonnuttiin seurakuntasa-
lin puolelle yhteiseen valo-
kuvaan

Heimo Turunen 

Seurakunnan luottamushenkilöiden uusi puheenjohtajisto: 
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Terttu Puurunen keskellä, 
varapuheenjohtaja Esko Ahonen ja kirkkoneuvoston varapu-
heenjohtaja Anna-Maaria Jaakkola. 

Uuden kirkkovaltuuston kokouksen avasi iältään vanhin val-
tuutettu, Tapanina 84 vuotta täyttänyt Erkki Honkanen. Kirk-
koherra Timo Liikanen piti alkuhartauden ja esitti seurakun-
nan toimintakatsauksen. 

Uusi kirkkovaltuusto kokoontui kokouksen päätteeksi yhteiskuvaan.
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

TO-KE 19.-25.1. RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 19.-20.1. LAUANTAINA 21.1. MA-TI 23.-24.1. KESKIVIIKKONA 25.1.

TORSTAI-LAUANTAI 19.-21.1. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 23.-25.1.

TEKSTIILIOSASTOLTA

KENKÄOSASTOLTA

669999

118585

110000

229999

224949

116969

449999

117979

334949

pss

006969
pktpkt11119595

/100 g

225050

pktpkt

559999

445050

119999
pkt

330000

225959
plo

pkt

kgkg

plo

pkt

tuubi

pkt

224949
prk

119999
pss

10100000
pktpkt

114949
prkprkpktpkt 224949

psspss

3 kpl pktpkt 2 pkt

prk

117979
pkt

2 kg/2 kg/
taloustalous

669595
kgkg

11119595
kgkg

11119595
kg

669595
kg

669595
kg

2 filettä/talous12129595
kg

kg

229999
kgkg

113939
pktpkt

110000
pss

raj. erä

kgkg 669595
pkt

prk

2 pss/talous

119999
pktpkt

2 prk

226969
pktpkt

Atria  Atria  
Ohuen ohuetOhuen ohuet
KEITTO- KEITTO- tai tai 
PALVI- PALVI- 
KINKKU KINKKU 200 g200 g

2 pkt/talous

2 pkt

BrunoBruno
KLEMEN-KLEMEN-

TIINITIINI

FindusFindus
FILEEKALAPUIKOTFILEEKALAPUIKOT

tai tai 
LOHIKALAPUIKOTLOHIKALAPUIKOT

250 g250 g
pakastepakaste

SokerittomatSokerittomat
COCA COLA COCA COLA taitai  
FANTA FANTA 1,5 l1,5 l
sis. pantinsis. pantin

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

Atria Atria 
LAUANTAI-LAUANTAI-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

SnellmanSnellman  
KARJALANPAISTI KARJALANPAISTI 
500 g500 g

Barilla Barilla 
KASTIKEETKASTIKEET
400 ml400 ml

Alpen Alpen 
VÄLIPALA-VÄLIPALA-
KEKSITKEKSIT
50 kpl50 kpl
90-145 g90-145 g

Barilla Barilla 
PASTATPASTAT
500 g500 g

Bonaqua Bonaqua 
MAUSTETUTMAUSTETUT
KIVENNÄIS-KIVENNÄIS-
VEDETVEDET
1,5 l sis. pantit1,5 l sis. pantit

McVities McVities 
DIGESTIVEDIGESTIVE
KEKSITKEKSIT
400 g400 g
originaloriginal

Fazer Fazer 
PEHMEÄMPI PEHMEÄMPI 
PUIKULAPUIKULA
6 kpl/330 g6 kpl/330 g
4viljaa4viljaa

Apetit Apetit 
PERUNA-PERUNA-
SIPULI-SIPULI-
SEKOITUSSEKOITUS
500 g500 g
kotimainenkotimainen

Kinnusen Kinnusen 
MyllynMyllyn
VEHNÄ-VEHNÄ-
JAUHO JAUHO 2 kg2 kg

TropicTropic
APPELSIINIAPPELSIINI
TÄYSMEHUTÄYSMEHU

1 l1 l

MrMr
PANINITPANINIT

235 g235 g

IRTO-IRTO-
KARKITKARKIT

Herkkumaa Herkkumaa 
KURKKU- KURKKU- taitai  
SINAPPI-SINAPPI-
KURKKU-KURKKU-
SALAATTI SALAATTI 430 g430 g

PaistovalmiitPaistovalmiit  
PORSAAN-PORSAAN-
LEIKKEETLEIKKEET

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

SaarioinenSaarioinen
JÄLKIRUOKA-JÄLKIRUOKA-

KIISSELITKIISSELIT
175 g175 g

AtriaAtria
KAALIKÄÄRYLEETKAALIKÄÄRYLEET KANAN-KANAN-

MUNATMUNAT
10 kpl10 kpl

Atria Atria 
GOTLER-GOTLER-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

TuoreTuore
NorjanNorjan
LOHI-LOHI-
FILEE FILEE 

Valio HyväValio Hyvä
suomalainen suomalainen 
ARKIJUUSTOARKIJUUSTO
625-750 g g625-750 g g

AVOKADOAVOKADO
500 g500 g

Wasa SportWasa Sport
NÄKKI-NÄKKI-
LEIPÄLEIPÄ
505 g505 g

PorsaanPorsaan
TALOUSKYLJYKSETTALOUSKYLJYKSET

Porsaan Porsaan 
KYLJYKSETKYLJYKSET

889595

Atria Kanan ohutAtria Kanan ohut
FILEELEIKEFILEELEIKE
600 g hunaja600 g hunaja

HKHK
UUNILENKKIUUNILENKKI

400 g400 g

72720000

MoominMoomin
naisten naisten 
PITKÄPITKÄ
HUPPARIHUPPARI
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

62629090

CisoCiso
naisten naisten 
HOUSUTHOUSUT
Koot: 38-46Koot: 38-46
erittäin joustavaerittäin joustava
reilut kootreilut koot

39399090

MarinelloMarinello
naistennaisten
NEULENEULE
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

14149090

BrandlessBrandless
miestenmiesten
FLANELLI-FLANELLI-
PAITAPAITA
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

18189090

BrandlessBrandless
miestenmiesten
COLLEGE-COLLEGE-
HOUSUTHOUSUT
Koot: M-XXLKoot: M-XXL
vetoketjutaskutvetoketjutaskut

19199090

BrandlessBrandless
miestenmiesten
HIRVI-HIRVI-
KERRASTOKERRASTO
Koot: M-XXLKoot: M-XXL

16169090

JookoJooko
poikienpoikien
COLLEGE-COLLEGE-
HUPPARIHUPPARI
Koot: 90-130 cmKoot: 90-130 cm

15159090

JookoJooko
poikienpoikien
COLLEGE-COLLEGE-
HOUSUTHOUSUT
Koot: 90-130 cmKoot: 90-130 cm

31310000

MoominMoomin
tyttöjen tyttöjen 
VELOUR-VELOUR-
MEKKOMEKKO
Koot: 92-128 cmKoot: 92-128 cm

79799090
pari

Strollers Strollers 
miesten miesten 
NASTA-NASTA-
KENGÄT KENGÄT 
Koot: 40-45Koot: 40-45
3 tarran kiinnitys3 tarran kiinnitys

79799090
pari

Strollers  Strollers  
NASTA-NASTA-
KENGÄTKENGÄT
Koot: 36-46Koot: 36-46

17179090

Allround Allround 
LIUKUESTELIUKUESTE
Koot: S-XLKoot: S-XL

AtriaAtria
PEKONIPEKONI

140 g140 g

AtriaAtria
NAUTA-NAUTA-

VILJAPOSSUVILJAPOSSU
JAUHELIHAJAUHELIHA

400 g400 g

19199595

Solid  Solid  
LIUKUESTELIUKUESTE
Koot: S-XLKoot: S-XL

14149595

MoominMoomin
tyttöjen tyttöjen 
LEGGINGSITLEGGINGSIT
Koot: 92-128 cmKoot: 92-128 cm

HK PoprilliHK Poprilli
GRILLI-GRILLI-
MAKKARAMAKKARA
400 g400 g

AVAIMENTEKO JA LUKKOTARVIKKEET

35,-35,-

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

65,-65,-

Neo 1/2” 25-osNeo 1/2” 25-os
HYLSYSARJAHYLSYSARJA

Sievi Arktis Sievi Arktis 
TR  TR  
TALVI-TALVI-
SAAPPAAT SAAPPAAT 

1591590000

Mustang  Mustang  
KAMINA-KAMINA-
PUHALLINPUHALLIN
4-lapainen4-lapainen

65,-65,-

Motul Motul 
2T 2T 
SNOW SNOW 
POWERPOWER
4L öljy 24L öljy 2

26265050

Airam Airam 
Stella Stella 
PÖYTÄ-PÖYTÄ-
VALAISINVALAISIN
LEDLED

19199090

Chempioil  Chempioil  
HYDRALIIKKA-HYDRALIIKKA-
ÖLJYÖLJY
20 l20 l
32 ja 4632 ja 46

59599090
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Lehmänmaitoa ja mansikoita 
komedia kutkutti nauruhermoja

Pudasjärven Näyttämö esit-
ti viikonloppuna 14.-15.1. 
Pirtin Kurkisalissa nau-
ruhermoja kutkuttavan ko-
median Lehmänmaitoa ja 
mansikoita. Lauantaina ja 

sunnuntaina oli kaksi esi-
tystä kumpanakin päivä-
nä. Ensimmäisessä esityk-
sessä oli noin 100 katsojaa ja 
sama suuntaus jatkui muis-
sakin esityksissä. Yhteinen 

Ennen kuin päivä ehtii iltaan 
ovat Selina ja Sakari tulla 
hulluiksi uusien naapurei-
den vuoksi ja kerran jos toi-
senkin juostaan naapurusten 
väliä ennen kuin kaikki sel-
visi lopuksi. 

-Naapurisuhteet ja kai-
kenlaiset väärinkäsitykset 
ovat ajattomia aiheita kome-
dioissa. Pienellä muokkauk-
sella käsikirjoituksesta saa-
tiin oikein mainio meidän 
oma esitys pitkästä aikaa 
vähän isommalle näyttelijä-
määrälle, kertoi näytelmän 
ohjaaja Senja Latvala ja on 
iloinnut löydettyään tämän 
näytelmän. 

Komedian rooleissa näh-

tiin tutut konkarit Pent-
ti Kuopusjärvi, Senja Latva-
la, Kaarina Nevanperä, Pirjo 
Lauronen, Tiina Haapakos-
ki, Niina Parviainen, Tuuli-
anna Tuohimaa ja Markku 
Tuohimaa. Uutena näytteli-
jänä oli Sointu Veivo. 

Ensimmäistä  
kertaa  
Kurkisalissa
Lehmänmaitoa ja mansikoi-
ta -näytelmän harjoitukset 
polkaistiin käyntiin viime 
vuoden loppukesällä. Kah-
desti viikossa replavihkojen 
rapina ja nauru täytti Kos-
kenhovin salin näytelmän 

muotoutuessa ohjaajan nä-
kemyksen mukaiseksi. Jän-
nitystä mukaan on tuonut 
se, että tällä kertaa näytelmä 
esitettiin Hyvän olon kes-
kuksen Kurkisalissa. Siel-
lä Näyttämö ei ollut ennen 
esiintynyt, joten miettimistä 
ja suunnittelua on ollut pal-
jon varsinkin lavastuksen 
suhteen, josta vastasi Mark-
ku Tuohimaa työryhmän-
sä kanssa. Musiikki oli Jussi 
Latvalalta, tekniikasta vasta-
si Senni Parviainen ja puvus-
tuksesta ja maskeerauksesta 
Senja Latvala ja työryhmä. 

Heimo Turunen

yleisömäärä oli reilut 300. 
Tilajärjestelyissä oli muka-
na kaupungin kulttuuritoi-
mi, väliajan kahvitarjoiluis-
ta vastasi Siuruan kylä ry ja 
järjestyksen valvonnasta Pu-
dasjärven Urheilijat. 

Esitykset oli määrä pitää 
jo ennen marras-joulukuun 
vaihteessa, mutta näytteli-
jöiden yhtäaikaiset sairas-
tumiset siirsivät esitykset 
kuluvan vuoden puolelle. 
Esityksillä Näyttämö haluaa 
juhlistaa myös viime vuon-
na täyttynyttä juhlavuotta, 
sillä toiminta on ollut käyn-
nissä 60 vuotta. Sitä oli alun 
perin tarkoitus juhlia monin 
eri tapahtumin, mutta koro-
nan vuoksi nekin suunnitel-
mat toteutuvat vasta tämän 
vuoden puolella.

Marita Kärkkäisen kir-
joittama näytelmä on yhteen 
päivään sijoittuva kome-
dia kahdesta pariskunnas-
ta, joiden uusi naapuruus 
on koetuksella jo ennen en-
simmäistäkään tapaamista. 
Hulvaton näytelmä on täyn-
nä väärinkäsityksiä ja kau-
histelua modernin lääketie-
teen nopeasta kehityksestä. 

Selina Sappinen halusi 
miehensä Sakarin vastaväit-
teistä huolimatta ostaa tyh-
jilleen jääneen naapuritalon, 
mutta kaupoista ei tullut-
kaan mitään, kun Mikko ja 
Virpi Paasonen ehtivät ostaa 
talon hänen nenänsä edestä. 

Ensimmäisessä esityksessä lauantaina oli yleisöä noin 100. 

Eläkkeellä oleva kätilö ja kylän kansanparantaja Lempi Leino-
nen (Kaarina Nevanperä) oikealla antamassa luontaisrohtoja 
Laila ja Saima Torkkelille (Tiina Haapakoski ja Niina Parviai-
nen) sekä Sakari ja Selina Karppiselle (Pentti Kuopusjärvi ja 
Pirjo Lauronen), jotka olivat järkyttyneitä luulosta, että naa-
purin mies oli synnyttänyt vauvan. 

Kiinteistövälittäjä Maisa Lampi (Senja Latvala) tekee työtään 
raskauden viimeisillä hetkillä ja synnytys tapahtuukin no-
peasti siten, että kätilökään ei ehditä saada apuun. Vierellä 
asiaa ihmettelee talon ostosta kiinnostunut Mikko Paasonen 
(Markku Tuohimaa). 

Uuden kodin omistajat Mikko Ja Virpi Paasonen (Markku Tuo-
himaa ja Tuulianna Tuohimaa) juuri Virpille lahjaksi hankitun 
vikuroivan lehmän (Sointu Veivo) kanssa. Ensimmäinen esitys on ohi ja näyttelijät ottavat vastaan yleisön runsaat ablodit. 

Väliajalla nautittiin Siuruan Kylä ry:n järjestämät kahvit runsaine leipomuksineen. 
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Hillman oli yleinen automerkki Suomessakin 
1950- ja 1960-luvuilla. Liki kaiken tietävä Wikipe-
dia kertoo, että 1960-luvun lopulla Hillman-mer-
kin maine huononi monivikaisen Imp-mallin myö-
tä.  Kansan suussa syntyikin hokema: ”Parempi 
ilman kuin Hillman.” 
Pulman ratkaisemiseksi Suomen markkinoilla ni-
meksi vaihdettiin Sunbeam. 
Se oli myynnin kannalta nerokas oivallus. Mutta 
ei se vetänyt vertoja eräälle taidokkaalle myyn-
timiehelle, joka myi pientilan isännälle lypsyko-
neen, ja otti käsirahaksi tilan ainoa lehmän! 
                                                           * * *
Ja nyt Kalevi Kalemaan toimittamaan Voiko vessan-
pytysä pilkkiä -kirjaan (Mielenterveyden Keskusliitto 
ry1997). Alkusanoissa todetaan, että koska mielenter-
veyspotilaista kerrotaan juttuja, kirja osaltaan korjaa 
ihmisten asenteita heitä kohtaan ja tuo esiin heidän 
inhimillisen puolensa:  
Jaska teki elämänsä keksinnöin: ajeli perunamaalla 
tiejyrällä saadakseen valmista perunamuusia.                                                   
Psykiatri Lahtiselle: – Milloin te ensimmäisen ker-
ran huomasitte, että veroilmoituksen tekeminen on 
hauskaa?
Pikku-Kalle psykiatrilla. Pojan äiti selitti: – Kallessa 
on varmaan jotain vikaa.
Psykiatri ryhtyi kyselemään: – Tunteeko hän itsensä 
epävarmaksi tai turvattomaksi
– Ei, mutta kaikki naapurit tuntevat, äiti vastasi.

* * *
– Minä olin hullu, kun menin naimisiin kanssasi, sa-
noi rouva Kiukkula miehelleen. – Niin olit, mutta olin 
silloin niin rakastunut, etten huomannut sitä!

* * *
Lampinen oli pääsemässä pois mielisairaalasta. 
Lääkäri hyvästeli ja toivotti onnea.
Lampinen tuumi vähän apeana: – Onnea ja onnea. 
Mitenkä sen nyt ottaa. Vielä eilen minä olin Napoleon 
ja tänään tavallinen, sairaseläkkeellä oleva Lampinen.

* * *
Alokas Mäkisen älynlahjoja epäiltiin liian vaatimat-
tomiksi jopa Suomen raskaaseen. Vääpeli sai tehtä-
väkseen hieman testata, oliko Mäkinen ymmärtänyt 
mitään saamastaan taistelukoulutuksesta. Vääpeli ky-
syy: – Mitä alokas Mäkinen tekisi, jos tulisi käsky tehdä 
rautatie käyttökelvottomaksi viholliselle?
– Herra vääpeli, Mäkinen vastasi reippaasti, – polttai-
sin kaikki matkaliput!  

Martti Kähkönen              
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Parempi Hillman 
kuin ilman

Talvisen luonnon kauneutta. Kuva: Mauri Hietala

Hyvää alkanutta vuotta yh-
distystoimijoille ja heidän toi-
minnassaan mukana oleville. 
Käytännössä siis melkein kai-
kille pudasjärveläisille. Noin 
250 yhdistyksen vaikutus pu-
dasjärvisten arkeen on valta-
va, jos katsotaan mitä kaik-
kea yhdistystoimijat vuoden 
aikana järjestävät tahoillaan. 
Ilman näitä toimijoita arkem-
me olisi köyhää, ei olisi mitä 
odottaa ja murjottaisimme 
vain yksin koloissamme. Yh-
distystoimintaa löytyy var-
masti kaikkeen mahdolliseen. 
Jos et usko, niin katsopa Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen 
sivulta netistä, mihin kaik-
keen yhdistystoimijoita löy-
tyy Pudasjärveltäkin. Ja jos 
sopivaa ei ole ja kaipaat sa-
masta asiasta kiinnostuneita, 
niin ei muuta kuin yhdistystä 
perustamaan. 

Yhdistys- 
toimijoille omat 
nettisivut
Kaupungin nettisivulla on 
yhdistystoimijoille omat si-
vut. Osa yhdistystoimijoista 
osaa jo automaattisesti ilmoit-
taa kaupungin tapahtumaka-
lenteriin omista tapahtumis-
taan. Miksipä eivät sitä tekisi, 
koska palvelu on ilmaista ja 
sitä kautta mainoksen voi saa-
da myös kaupoissa, huolto-
asemilla ja Pirtissä oleville in-
fo-TV ruuduille pyörimään. 
Kaupungin viestinnän väki 
huolehtii näiden ylläpidosta. 

Kehittämis- ja  
toimintatuet 
Näin vuoden alussa tuttuun 
tapaan on taas aika hakea 
kaupungin kehittämis- ja toi-
mintatukea. Haku on auki 
14.2.2023 kello 16.00 saakka. 
Sähköinen hakulomake löy-
tyy yhdistystoimijoille suun-
natuilta kaupungin netti-
sivuilta. 

Tuen painopisteet pääte-
tään vuosittain. Valmistelu 
tapahtuu järjestöyhdyshenki-
lön vetämänä työryhmässä, 
jonka kokoonpanossa on tällä 
hetkellä hyvinvointipäällik-
kö, hyvinvointi- ja sivistystoi-
minnan palvelusuunnittelija, 
kulttuurisuunnittelija ja nuo-
riso-ohjaaja.  Työryhmä kuu-
lostelee omissa töissään ken-
tältä tulevia viestejä. Käydään 
palavereita ja esille tullei-
ta asioita punnitaan ja ver-
rataan. Esitys viedään yhtei-
sövaliokunnalle, joka antaa 
jatko työstöä varten ohjeet. 
Jatko työstössä sovittuisiin 
aiheisiin pureudutaan sy-
vemmälle ja lopullinen esitys 
viedään uudestaan yhteisöva-
liokuntaan, joka antaa lopulli-
sen ohjausesityksensä kau-
punginhallitukselle. Lopulta 
kaupunginhallitus päättää 
tukiehdoista vuosittain. Tu-
kiehdot siis vaihtelevat vuo-

sittain olemassa olevan tilan-
teen mukaan. 

Vuonna 2023 painopistei-
tä ovat Kyläturvallisuuden ja 
valmiuden lisääminen, yläta-
lojen ylläpito ja kunnostami-
nen, kylätalojen energiakus-
tannusten nousun tukeminen. 
Sähkölaskut marraskuu 2022 
–maaliskuu 2023, kylätalojen 
pihapiirin ja muiden kohtaa-
mispaikkojen ylläpito, kun-
nostaminen ja pienimuotoiset 
hankinnat, paikallisesti tär-
keiden paikkojen pienimuo-
toinen maisemointi ja siisti-
minen, kulttuurin, taiteen ja 
tapahtumien järjestäminen, 
liikunnallista toimintaa lapsil-
le, nuorille ja perheille viikon-
loppuisin, ikäihmisten ulkoi-
lu- ja ystävätoiminta

Infoillassa sain tuohtunut-
ta kritiikkiä siitä, miksi kylä-
taloja tuetaan näistä rahoista. 
Miksi kaupunki ei ole antanut 
energiatuelle erillistä määrä-
rahaa? Vastasin, että koska 
kaupungin talous on tiukoil-
la, niin erillistä määrärahaa ei 
ole voitu myöntää. Talouden 
sopeutusohjelma on menossa. 

Kylätalojen ja muiden ky-
lien keskeisten kokoontumis-
paikkojen ylläpito on tärkeää 
monestakin syystä. Pelkäs-
tään normaaliolojen häiriö-
tilanteissa voi tulla tilanne, 
jossa tarvitaan äkillistä ko-
koontumis- tai majoituspaik-
kaa tai johtokeskusta. Täl-
laisia voivat olla esimerkiksi 
laajat etsinnät tai tulipalossa 
kotinsa menettäneiden hätä-
majoitus, kuten SPR:n Pudas-
järven osaston puheenjohta-
ja Esa Erkkilä toi infoillassa 
esille. Kurenalla on paljon 
kaupungin kiinteistöjä ja vi-
ranomaiset lähellä. Neljällä 
kylällä on koulukiinteistöjä. 
Mutta sitten on vielä monta 
paikkaa laajassa pitäjässäm-
me, joita varautumisen nä-
kökulmasta on viisasta yllä-
pitää. Voihan olla, että meitä 
piinaa joskus pitkäkin säh-
kökatkos. Tällöin on tärke-
ää, että meillä on yksi yhtei-
sesti ylläpidettävä tila, jossa 
ainakin on lämmintä ja vettä 
saatavissa. Pitkässä häiriöti-
lanteessa on myös hyvä tava-
ta muita saman asian kanssa 
painivia ja jakaa huolta. Suu-
rimmassa osassa kokoon-
tumistiloja on tulisija. Osa 
kuitenkin toimii täysin tai 
osittain sähkön varassa. Täl-
laisen energiakriisin aikana 
haluamme olla mukana aut-
tamassa, jotta tärkeät kokoon-
tumispaikat pysyvät edes pe-
ruslämmöllä. Jokainen tietää 
miten talon käy, jos se pääs-
tetään täysin kylmilleen. Ei se 
siitä ainakaan parane. 

Erilaisia  
tapahtumia  
järjestetään
Kylillä järjestettävät tapahtu-
mat ovat saaneet koronan jäl-

Järjestöyhdyshenkilön terveisiä 

Noin 250 yhdistyksen vaikutus 
pudasjärvisten arkeen on valtava

keen toimintansa hyvin pyö-
rimään. Porukkaa riittää sen 
mitä sitä oli ennen koronaa-
kin. 

Kurenalla tapahtumia on 
suhteessa eniten, mutta jo-
tenkin nyt ollaan jumituttu 
kotiin. Ei jakseta tai uskalle-
ta vieläkään lähteä. Ja jos ole-
massa olevista tapahtumista 
jokin ei kiinnosta, niin nykäi-
se kaveria hihasta ja alkakaa 
itse järjestää. Siinä se aika ku-
luu joutuisasti ja tulee muuta 
ajateltavaa. Voit myös kysyä 
tapahtumien järjestäjiltä, että 
saanko tulla mukaan, mitä 
minä voisin tehdä. Talkoolai-
sia ei ole ikinä liikaa. 

Ikäihmisten taholta on pal-
jon toivottu henkilökohtaista 
digineuvontaa. Sitä on ollut 
tarjolla niin kirjaston, silloisen 
Oulunkaaren digineuvonnan 
kuin Osuuspankin taholta-
kin. Neuvontaa on mainos-
tettu ja neuvojat olleet paikal-
la, mutta neuvottavia on ollut 
äärimmäisen vähän. Järjestä-
jät käyttävät paljon aikaa hen-
kilökohtaisen koulutuksen 
suunnitteluun, tilojen varaa-
miseen ja siihen, että pääse-
vät aikataulujensa puitteissa 
paikan päälle, kun heiltä on 
sitä pyydetty. On kyllä ikä-
vää, että sitten osallistujia ei 
ole kuin kourallinen vaikka 
koulutuksia olisi ollut tarjolla 
toistuvasti. Jos olet jotain vail-
la niin muista myös osallis-
tua. Se on sitä hyvää käytös-
tä, olisi mummokin sanonut. 

Olemme eläneet pitkään 
tasaista elämää. Kriisi toisen-
sa perään syö jo meitä. Mut-
ta yhdessä ja yhteisöllisesti 
tällaistenkin aikojen yli men-
nään. Jos jää yksin eikä suos-
tu lähtemään mihinkään mu-
kaan, niin sitten ei voi auttaa. 
Jokaisen on itse kannettava 
kortensa kekoon. 

Maksuttomia  
tiloja
Syksyllä 2022 kaupunginhal-
litus päätti, että suurin osa 
kaupungin tiloista on yhdis-
tystoimijoille maksuttomia. 
Sivukylien kouluthan ovat ol-

leet tätä jo pitkään. Nyt Ku-
renalla käytettävissä on tilo-
ja Suojalinnalla, Puikkarin, 
Pohjantähden ja Pirtin tilois-
sa sekä entisen kirjakaupan 
tilassa eli Harjuksessa.  Hy-
vinvointialueella vuokralla 
olevista tiloista Työkeskuksen 
ja Osviitan tiloja voi varata il-
taisin. Lisäksi kaupunki on 
sopinut seurakunnan kans-
sa, että seurakuntakeskuk-
sen kerhotiloista yhdistystoi-
mijat eivät maksa vuokraa, 
vaan lasku tulee kaupungil-
le.  Maksuttomat tilat on iso 
harppaus, jota on toivottu pit-
kään. Valmistelussa on ollut 
paljon porukkaa ja sen eteen 
piti tehdä paljon töitä, että 
homma järjestyi. Mutta nyt 
se on tehty. Tilojen kuvaukset 
ja varausohjeet löytyvät kau-
pungin nettisivulta yhdistys-
toimijoiden sivuilta. Nyt toi-
vomme niille paljon käyttöä.

Yhdessä 
Kehitettävää riittää edelleen 
ja otamme kehittämisehdo-
tuksia vastaan mielellämme. 
Toivomme rakentavaa kes-
kustelua asioista ja myös ym-
märrystä sille, että kaupungin 
resurssit ovat rajalliset. Kaik-
kemme tehdään, jotta täällä 
olisi hyvä olla ja elää.  

Allekirjoittaneen arjen iloja 
ovat Puikkari, kansalaisopis-
ton erilaiset kurssit ja niiden 
kurssikaverit, Pirtin kirjasto, 
kahvila ja maksuttomat näyt-
telyt muutamia mainitakseni.  
Raahen tyttönä olen alkanut 
jo pudasjärveläistyä 30 vuo-
den paikkakunnalla asumisen 
jälkeen. Kotipuolessa on kiva 
piipahtaa erityisesti kesäisin 
meren tuoksuja haistelemas-
sa ja lapsuuden ystäviä tapaa-
massa. Mutta sitten on jo kiire 
takaisin. Täällä on puolisoni, 
toisen puolen sukuni juuret, 
ystävät ja sielun siskot. Tilaa 
olla, elää ja harrastaa. Mitäpä 
sitä ihminen muuta. 

Sinikka Mosorin 
Järjestöyhdyshenkilö 

Pudasjärven kaupunki

Monen ikäisiä talkoolaisia testaamassa tapahtumaan tulevaa 
laitetta.
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

ASIANAJOTOIMISTO 
EIJA HEIKKINEN OY

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUT  

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

KORJAAMOPALVELUT

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

JÄTEHUOLTO

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

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

LAKIPALVELUT  

KELLOSEPÄNLIIKE

ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -
KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

 HYVINVOINTIPALVELUT 

• Fysioterapia- ja äitiysfysioterapiapalvelut
• Vakuutusyhtiöiden maksusitoumukset
• Hieronta ja akupunktiohoidot

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

Hyvän Olon Keskus Pirtti, liiketila 2, Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi
puh. 040 650 1992

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
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut, rakennusjätteet 
(pienet kuormat), metalli ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

VAURIOKORJAAMO

Vakuutusyhtiöiden
hyväksymä 
kolarikorjaamo

- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
- VAHINKOTARKASTUKSET
- LASINVAIHDOT JA -KORJAUKSET

- KOLARIKORJAUKSET
- AUTOMAALAUKSET
- ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

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

Metsänomistaja, Metsänomistaja, 
ota yhteyttä!ota yhteyttä!

 Puistotie 2, Pudasjärvi

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, 
tuomo.tuomaala@outlook.com

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

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

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  
toimisto@kiertokaari.fi

Jäteneuvonta: p. 08 5584 0010 ma-pe 8-16 ja www.lajitteluopas.fi

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

OSTETAAN JA NOUDETAAN 
METALLIROMUA JA 

ROMUAUTOJA.

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Maksamme reilun korvauksen

Kurenpojat jatkaa tappioitta
Loppiaisviikonloppuna Ku-
renpojat ”läpytteli” helpot 
3 pistettä. Vierailija JuNsU 
saapui paikalle vain yhden 
vaihtopelaajan turvin, mut-
ta onnistui kotijoukkueen 
löysähkön pelaamisen avus-
tuksella pitämään ottelun 
tuloksellisesti jokseenkin ta-
saisena.

JuNsU yllätti Kurenpojat 
iskemällä avausmaalin jo en-
nen kuin ensimmäinen peli-

minuutti ehti täyttyä, mutta 
sen jälkeen peli oli enemmän 
ja vähemmän kotijoukkueen 
hallinnassa. Hidasvauhtises-
sa pelissä punapaidat eivät 
pystyneet lisäämään riittä-
västi tempoa, mutta pitivät 
silti palloa suurimman osan 
ajasta. Maalipaikkoja tuli ta-
saiseen tahtiin ja seitsemän 
kertaa pallo löytyi vieraili-
joiden verkosta. Tuloksella 
7-2 kuitenkin ansaitut kol-

me pistettä vuoden avausot-
telusta. 

Seuraavalla kierroksella 
on luvassa oletettavasti eri-
lainen peli, kun sarjakärki 
Tervarit tulee Kurenpoikien 
vieraaksi.

PUDASjärveläinen lehti

Aleksi Pihlaja onnistui 
Nkashama Ntamben tavoin 

tekemään kaksi maalia 
JuNsua vastaan.
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RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEETPIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

0400 294640 
  ilkka@rakennuspalvelutolonen.fi

28 vuotta paikallista palvelua
t Uudis- ja korjausrakentaminen
t Sauna-ja kylpyhuoneremontit
t Huoneistojen muutostyöt
t Rakentamisen valvonta

PANKKI- JA 
VAKUUTUTUS-

PALVELUT

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

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

RAKENTAMINEN JA REMONTOINTI MAARAKENNUSTA

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

•• Seulotut kivet,  
sepelit, hiekat ym.

•• Suursäkeissä  
myös kaikki lajit. Kauppatie 2, 

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

Anon Ase ja Tukku

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

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET
VARAOSIA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

Palvelemme: 
ma-to 9.00-17.00, pe 9.00-18.00, la 9.00-13.00 

-välitykset kaikkiin maihin

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

• LISÄERISTYKSET

044 981 4433  |  www.ekokarhu.fi

TUOMO MÄÄTTÄ 0400 658 877           
www.rakennuspiste.com

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

PAIKALLISTA RAKENNUSPALVELUA
Oy

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkipalvelut 
Nyman Jaana 010 257 1904 
Outila Hanne  010 257 1917

Rahoituspalvelut 
Illikainen Katri  010 257 1949 
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

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

Vauhko Varsa keikalla Pirtissä uusien laulujen kanssa
Vauhko Varsa soittaa tam-
mikuun 23. päivä kello 18 
livekeikan Hyvän Olon 
Keskuksen Kurkisalissa. Tie-
dätkö paikallisen bändin ni-
meltä Vauhko Varsa? Vir-
kistänpä muistiasi. Vauhko 
Varsa on kolmen pudasjär-
veläisen miehen muodosta-
ma yhtye, jossa rumpalina 
on Sampo Laakkonen, bas-
sossa Markku Kemppainen 
ja kitarassa sekä laulussa 
Marko Väyrynen. Bändim-
me soittaa pelkästään omia 
lauluja, joiden tyylisuuntaa 
voisi luonnehtia folkin, po-
pin ja rockin sekoitukseksi. 

Kolmisen vuotta vanhas-
sa Vauhko Varsassa soitta-
minen on ollut meille kai-
kille mieluisa harrastus. 
Soittoharrastuksen kruunu-
ja ovat olleet livekeikat, joi-
ta olemme soitelleet aina 

silloin tällöin paikkakunnal-
lamme. Livekeikat ovat aina 
erityisiä tapahtumia. Jokai-
nen keikka jännittää aina, 
vaikka laulut olisi harjoitel-
tu ties kuinka monta kertaa. 
Keikka on hetkessä elämis-
tä ja tuossa keikkahetkessä 
voi tapahtua mitä tahansa. 
Yleensä keikalla tapahtuu 
pelkästään hyviä asioita. 
Keikoissa on parasta yhteys 
soittajien ja yleisön välillä. 

Mistä Vauhko Varsa nimi 
tulee? Bändille on aina vai-
kea keksiä nimeä ja vaike-
aa se oli meillekin. Itse olen 
innokas kanadalais-yhdys-
valtalaisen laulaja-laulunte-
kijä Neil Youngin musiikin 
kuuntelija. Neil Youngilla on 
yhtye nimeltä Crazy Horse. 
Joskus kauan sitten 90-luvun 
puolessa välissä soitin Hulk-
koset -nimisessä yhtyessä. 

Hulkkosilla oli sivuprojekti 
nimeltä Marko ja Kesy var-
sa, jonka nimi viittasi Neil 
Young & Crazy Horseen. 
Tästä hieman muunnettu-
na heitettiin ilmaan, että jos 
tämä yhtye olisi Vauhko 
Varsa. Emme keksineet pa-
rempaa nimeä, joten tämä 
jäi bändin nimeksi. Kuvaa-
han se jollain tavoin meitä 
nuorenmielisiä ja innokkai-
ta soittajia, jotka laukkaavat 
triona soittimiensa kanssa 
mukavia folkpop-tahteja.

Soitamme Pirtin Kurkisa-
lissa muutamia ihan uusia 
lauluja ja loput ovat keikoil-
lamme kovimpia taputuk-
sia saaneita lauluja. Kur-
kisalissa esitämme lauluja, 
joiden aiheina ovat paikal-
linen luonto, ihmiselon mo-
ninaisuudet sekä luonnon ja 
ihmisen välinen yhteiselo. 

Marko Väyrynen, Sampo Laakkonen ja Markku Kemppainen muodostavat Vauhko Varsan.

Musiikin lisäksi Kurkisalin 
valkokankaalla on nähtävillä 
kännykkäkameralla ottamia-
ni valokuvia Pudasjärven ja 
lähikuntien luonnosta. Tar-

jolla on siis hyvää ja uniikkia 
paikkakuntalaista musiikkia 
korville ja valokuvia silmil-
le. Tästä mielenkiintoises-
ta keitoksesta tulee varmas-

ti maistuvaa mielen ravintoa 
kulttuurinälkäisille.

Nähdään Pirtissä!
Marko Vauhko Varsasta

YRITTÄJÄ! 
Edullista 

ilmoitustilaa
PALVELU-

HAKEMISTOSTA 

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  
p. 0400 499 745



10 PUDASjärveläinen Nro 3 •  ke 18.1.2023

PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

MYYTÄVÄNÄ pellettiä Ervastissa
500 kg:n säkki 260 €.
Kuljetus mahd. lisämaksusta.

P. 0400 280 695

Lauantaina 28.1.2023
Foksi (A), foksi (A-J), foksi/fusku (J)
Lauantaina 18.2.2023
Salsa (A), salsa (A-J), bachata (avoin taso)
Lauantaina 1.4.2023
Hidas bugg (A), hidas bugg (A-J), salsa (J)
Lauantaina 29.4.2023
Hidas valssi (A), hidas valssi (A-J), fusku/musiikin tulkinta (J)

TANSSIKURSSEJA 
KOSKENHOVILLA

Järjestää Pudasjärven NS/Iijoen Tanssijat (IiTat)

KURSSITASOT JA TUNTIJAKO:
10.00-11.30 Alkeet (A)
11.30-12.00 ruokatauko
12.00-13.30 Alkeis-jatko (A-J)
13.45-15.15 Jatko (J)

Hinnat: Yksi kurssi (90 min) 17 €, koko päivä 48 € 
(käteis- ja korttimaksu).Ei ennakkoilmoittautumista. 

Tauoilla buffetti, jossa käteismaksu.

os. Koskenhovinkuja 2, Pudasjärvi
TERVETULOA 

KURSSEILLE! 

Koulutus järjestetään 
Kansalaisfoorumin tuella

Lisätietoja puh. 040 702 6478
Opettajina Rosa ja Hannu Mört

Kaupungin liikuntapalveluiden 
viikkotarjonta
Kevätkausi 9.1. - 12.5.2023
Huom. vesijumppiin pääsee maksamalla uintimaksun 
sekä 2€ ohjausmaksun.

Maanantai
11.00 - 12.00  Hyvinvointipassijumppa  
 (Tuomas Sammelvuo -sali) 
13.30 - 14.30  Kuntosaliohjausta aloittelijoille  
 (Puikkarin kuntosali)

Tiistai 
06.45 - 07.15  Vesijumppa  
 (Puikkarin monitoimiallas) 
10.30 - 11.15  Vesijumppa, järjestöt  
 (Puikkarin monitoimiallas) 
14.15 - 14.45  Vesijumppa  
 (Puikkarin monitoimiallas)

Torstai
06.45 - 07.15  Vesijumppa  
 (Puikkarin monitoimiallas) 
10.30 - 12.00  Perhepeuhula  
 (Tuomas Sammelvuo -sali)
13.00-14.00  Hyvinvointipassijumppa  
 (Tuomas Sammelvuo -sali)

Eläkepäätöksen (eläkepäätös mukaan) saaneet pudas-
järveläiset voivat lunastaa hyvinvointipassin Puikkarin 
kassalta (40 €/vuosi).

Tiedustelut
Puikkarin palvelupiste, puh. 040 826 6440
Malle Haas, puh. 040 1946 315

www.pudasjarvi.fi/liikunta

LIIKUNTAPALVELUT

Kauppatie 7, Pudasjärvi 
010 666 8420

HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI

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

TULOSSA:  4.2. Tanssit Hannu Hautaniemi.
18.2. Tanssit Merja Juutinen

25.2.  Tanssit Raimo Laamanen.
4.3. Rock Chug Peril.  Tervetuloa viihtymään!

TULOSSA:TULOSSA: LA 21.1. LA 21.1.
LEEVI LEEVI 

ANDERSSONANDERSSON

SALIN PUOLI 

UUDISTUI!

Keikka 22.00 - 24.00. Lippu 10 €Keikka 22.00 - 24.00. Lippu 10 €

PUDASJÄRVEN URHEILIJAT
* jaostotoiminta

UINTIJAOSTO
Järjestää tammikuun uin-
tikisat Puikkarissa su 22.1. 
klo 17.00 alk.

Ilmoittautuminen paikan 

päällä ja osallis-
tuminen maksu-
tonta.
Tervetuloa!

Malisen Erä ry
VUOSIKOKOUS

la 28.1.2023 klo 12 Korpisen kylätalolla.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 11.

Lopuksi hirvipalaveri mm. ensi syksyn metsästykseen 
ilmoittautuminen.

Tervetuloa! Johtokunta

ASUNTOJA VUOKRATTAVANA 
Korennolla.  
P. 0400 512 997  

Syötteen Erä ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS
su 29.1.2023 klo 18.00 Kylätalossa.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! Sihteeri

FC Kurenpojat 

P13 YKKÖNEN FUTSAL-TURNAUS
TS-SALILLA LA 21.1.

KURENPOIKIEN PELIT 
KLO 10.30, 12 JA 16.30.

Vapaa pääsy! Tervetuloa!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 11
Su 22.1. Esko ja Kati Vaara

Lämpimästi tervetuloa!

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

Maakuntajohtajaksi 
11 hakijaa

Pohjois-Pohjanmaan liiton 
maakuntajohtajan virkaa 
tavoittelee 11 hakijaa. Ha-
kuaika päättyi perjantaina 
13. tammikuuta. Maakun-
tajohtajuus herätti kiin-
nostusta kuntajohtajien 
keskuudessa. Pohjois-Poh-
janmaalta virkaa hakivat 
Haapaveden kaupungin-
johtaja Kimmo Hinno ja 
Muhoksen kunnanjohtaja 
Jussi Rämet. Myös Oulun 
kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Mirja Vehka-
perä sekä Nivala-Haapa-
järven seutu NIHAK ry:n 
toimitusjohtaja Toni Krank-
kala hakevat maakuntajoh-
tajaksi.  

Hakivat: Kimmo Hinno, 
kaupunginjohtaja, Haapa-
veden kaupunki, Päivi Kei-
sanen, kehittämispäällikkö, 
Pohjois-Pohjanmaan liit-
to, Ann-Mari Kemell, val-
tiosihteeri, TEM/MMM, 

Toni Krankkala, toimitus-
johtaja, Nivala-Haapajär-
ven seutu NIHAK ry, Tii-
na Rajala, kehitysjohtaja, 
Pohjois-Pohjanmaan liit-
to, Jussi Rämet, kunnan-
johtaja, Muhoksen kunta, 
Ari Tuutti, toimitusjohta-
ja, Ave Forma Engineering 
Oy, Mirja Vehkaperä, kau-
punginhallituksen puheen-
johtaja, Oulun kaupunki, 
Virve Vimpari, osastopääl-
likkö, Euroopan komissio, 
Juha Väisänen, CEO, Crea-
com, lehtori, OAMK. 

Pohjois-Pohjanmaan 
nykyinen pudasjärveläi-
nen maakuntajohtaja Pau-
li Harju on irtisanoutu-
nut 31.3.2023 alkaen. Vs. 
maakuntajohtajana toimii 
1.2.2023 alkaen suunnitte-
lujohtaja Markus Erkkilä.

Pohjois-Pohjanmaan 
liitto tiedotus

KOULUTUSTILAISUUS 
VAPAAEHTOISESTA 

PELASTUSPALVELUSTA (VAPEPA)
Pohjantähden auditoriossa to 26.1.2023 

klo 18.00. Kouluttajana Esa Erkkilä.

Pudasjärven 
Maanpuolustusnaiset ry

Hallitusta kasataan 
- vaalit vasta huhtikuussa?

Suomi on demokraattinen 
valtio, kansa valitsee edus-
tajat eduskuntaan. Halli-
tusneuvotteluja käydään 
jo nyt, vaikka vaalit ovat 
vasta huhtikuussa. Puo-
lueet hallitukseen valitsee 
kansa, ei huutoäänestys 
ole mahdollinen. Vihre-
ät ovat jo sulkeneet perus-
suomalaiset ulos halli-
tuksesta, vaikka kyseinen 
puolue voi olla hallituksen 
muodostaja? Keskuste-
lua pitäisi käydä niin päin, 
että puolueet, jotka eivät 
menesty vaaleissa, niitä ei 
oteta mukaan hallitusneu-
votteluihin.

Kukaan ihminen ei vie-

lä tiedä minkälainen vaa-
lin tulos tulee olemaan. 
Perussuomalaiset ovat 
nostaneet esille katujen-
gien väkivaltaiset teot 
varsinkin pääkaupunki-
seudulla. Tämä ilmiö on 
valitettavasti totta. Jos tä-
hän ei puututa, se laaje-
nee ja raaistuu muuallekin 
Suomeen. Minun mieles-
täni oikea tapa on käydä 
ensin vaalit ja sitten käyn-
nistää hallitusneuvottelut.

Mauno 
Ruokangas

Pudasjärven 
Reumayhdistys ry:n

YLEINEN KOKOUS   
 torstaina 2.2.2023 klo 14 

seurakuntakeskuksen 
rippikoulusalissa. 

Esillä yhdistyksen lakkauttaminen.
Tervetuloa!

Hallitus

Keinäsperän Eräpojat ry:n 
VUOSIKOKOUS- 

KUTSU
la 28.1.2023 klo 15.00
johtokunta kokoontuu klo 14.00

Kokouspaikka Juurikka.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Kokouksen lopuksi hirviporukkaan ilmoittautuminen.
Johtokunta
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Kasvun suunta kysely julkistettiin 
Yrityksissä on vahvaa 

kasvuhakuisuutta
Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjät toteuttivat marras-
kuussa 2022 Yritysten kas-
vun suunta –kyselyn, joka 
julkistettiin 13.1. PPY:n toi-
mistolla Oulussa. Edellinen 
vastaava kysely toteutettiin 
marras-joulukuussa 2021. 
Tällä kertaa kyselyyn vas-
tasi 300 yrittäjää. Vastaajis-
ta 41 prosenttia toimii yk-
sinyrittäjinä ja loput ovat 
työllistäviä yrityksiä. Ky-
selyllä haluttiin selvittää 
yritysten kasvuhistoriaa 
vuodesta 2021 lähtien sekä 
kasvun keinoja ja odotuk-
sia vuodelle 2023. 

Maakunnan yrityksis-
tä 70 prosenttia ilmoittaa 
olevansa joko voimakkaas-
ti kasvua hakevia tai mah-
dollisuuksien mukaan kas-
vavia yrityksiä, edellisessä 
kyselyssä vastaava luku oli 
64 prosenttia.  

Alueen yrityksissä nä-
kyy edelleen korona-
vuosien vaikutukset. Lii-
kevaihto-odotukset ovat 
entisestään maltillisemmat 
ja niissä näkyy edelleen ti-
lanteen epävarmuus. Vas-

taajista 76 prosenttia odot-
taa positiivista liikevaihdon 
muutosta ja 24 prosenttia 
liikevaihdon supistumista. 
Euroissa vastaajien yhteen-
laskettu arvio liikevaihdon 
muutoksesta vuodelle 2023 
on keskiarvona noin 60.000 
euroa/vastaaja, kun edel-
lisessä kyselyssä odotuk-
set olivat n. 40 000 euroa/
vastaaja. 

Esteitä  
kasvamiseen 
Kasvua rajoittavista teki-
jöistä yrittäjän oma jaksa-
minen nousi keskeisim-
mäksi kasvun esteeksi. 
Tämän mainitsi 44 pro-
senttia vastaajista. Osaa-
van työvoiman löytämisen 
vaikeus on edelleen mer-
kittävä kasvun este. Tässä 
kyselyssä sen mainitsi 34 
prosenttia vastaajista. Seu-
raavaksi tärkein kasvun 
rajoite oli kilpailutilanne. 
Uusina vaihtoehtoina va-
likkoon lisättiin inflaatio ja 
komponentti/raaka-aine-
pula. 

Osaavista  
työntekijöistä 
pidetään kiinni
Haasteellisesta tilanteesta 
huolimatta työntekijämää-
rien kehitys näyttää vakaal-
ta. Kaikista vastaajista 62 
prosenttia aikoo pitää hen-
kilöstön määrän ennallaan 
ja vain kuusi prosenttia tu-
lee vähentämään henkilö-
kunnan määräänsä vuoden 
2023 aikana. Työntekijöi-
den määrää aikoo lisätä 
32 prosenttia. Yksittäisis-
tä aloista eniten tarvetta on 
myynti ja markkinointialan 
tehtäviin. Muina aloina 
mainittiin tuotannon, asia-
kaspalvelun ja asennuksen 
tehtävät. 

Valtaosa yrityksistä il-
moittaa, ettei ole tarvet-
ta palkata ulkomaista työ-
voimaa. Koulutustarpeet 
muodostavat esteen rekry-
toinnille.

PPY tiedotus 

Shamaanipitoinen mies 
etsii mammuttia Lapista

Sleepy Sleepers lauloi ai-
kanaan, että "Hevi tulee ja 
hevi tappaa..." mutta hen-
gissä ollaan, vaikka ikä jo 
muka painaa. Minulle soit-
ti Suotana- yhtyeen basisti 
Rauli Alaruikka tässä tois-
ta vuotta sitten, että yhtye 
nimeltä Suotana tarvitsi-
si videoonsa vanhemman 
shamaanipitoisen mie-
hen etsimään mammut-
tia Lapista. No ei tarvin-
nut kauan houkutella ja 
kuvaukset tehtiin jossain 

Yli-Tornion ja Pellon raja-
mailla. Tulokset näkyvät 
perjantaina 13. päivä tam-
mikuuta ilmestyneellä vi-
deolla YouTubessa nimel-
lä SUOTANA -Trough the 
Mammoth Valley, ohjaus 
Tuomo Marttinen. Yhtye 
itsessään on rovanieme-
läislähtöinen melodinen 
black/deathmetal band, 
perustettu vuonna 2005. 
Itse en ollut kuullut koko 
bändistä, mutta nämä ovat 
samankaltaisia puurtajia, 

kuin nämä pudasjärviläh-
töiset Kalmahit ja Etokset 
ja mitä näitä nyt onkaan. 
Uuden levyn nimi on Ou-
nas1 ja kakkonen tulee sit-
ten 2024, jonka videoon on 
pyydetty minua myös ko-
heltamaan. Hevi ei tapa-
kaan, se vahvistaa, sydä-
messä voi olla jumputus, 
mutta heviä rummutetaan 
tuplabassareilla.

Kari Tykkyläinen

Koillismaan joukkoliikenteen 
palvelutaso- ja linjasto-
suunnitelma on valmistunut 
Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen teettä-
mä Koillismaan joukkolii-
kenteen palvelutaso- ja lin-
jastosuunnitelma 2023 on 
valmistunut. Työssä on 
määritelty kuntien välisen 
joukkoliikenteen palveluta-
so yhteysväleille Oulu–Pu-
dasjärvi–Taivalkoski–Kuu-
samo, Kajaani–Kuusamo, 
Kemijärvi–Kuusamo, Po-
sio–Kuusamo ja Salla–Kuu-
samo. Samalla on laadittu 
joukkoliikenteen linjasto tu-
levaa sopimuskautta varten. 
Osa suunnitelman mukaan 
kilpailutetusta liikentees-
tä käynnistyy kesäkuussa 
2023.

Oulun ja Kuusamon vä-
listä nykyistä linja-autolii-
kennettä pyritään täyden-
tämään uusilla vuoroilla. 
Uusien vuorojen tavoittee-
na on parantaa mm. Oulun 
ja Pudasjärven välistä työ-
matkaliikennettä molempiin 
suuntiin sekä asiointiliiken-
nettä Kuusamon suunnasta 
Ouluun. Useimmilla uusis-
ta vuoroista on liityntäyhte-
ys junaliikenteeseen Oulun 
rautatieasemalla.

ELY-keskus pyrkii kil-
pailuttamaan palvelutaso- 
ja linjastosuunnitelman mu-
kaisen liikenteen vaiheittain. 
Ensimmäisenä on kilpailu-
tettu arkipäivien aamuyhte-

ys Kuusamosta Ouluun sekä 
iltayhteys Oulusta Kuusa-
moon. Näiden vuorojen lii-
kennöinti käynnistyy kesä-
kuussa 2023. Suunnitelman 
mukaisten muiden vuorojen 
kilpailuttamista harkitaan 
tuonnempana määrärahati-
lanteen salliessa.

Suunnittelua on ohjan-
nut Koillismaan alueellinen 
joukkoliikennetyöryhmä, 
johon kuuluvat edustajat 
suunnittelualueen kunnista, 
ammatillisista oppilaitoksis-
ta, maakunnan liitosta sekä 
Pohjois-Pohjanmaan ja La-
pin ELY-keskuksista. 

Ely-keskus tiedotus 
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Vuoden 2023 alusta sinun hyvinvoinnistasi, 
terveydestäsi ja turvallisuudestasi huolehtii 
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde.

Haluamme tarjota alueemme ihmisille tukea 
elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa 
paremmin. Kehitämme palveluitamme asteittain 
tulevien vuosien aikana. Palvelusi jatkuvat 
entiseen tapaan. Tulevista muutoksista 
kerromme erikseen.

Jokaisen  
tähden

Löydät meidät edelleen tutuista  
palvelupaikoista ja numeroista.

www.pohde.fi

Jukka Koutaniemi siirtyy 
toisiin tehtäviin

Pudasjärven Kehitys 
Oy:ssä matkailun yritys-
kehittäjänä toiminut Jukka 
Koutaniemi on siirtymäs-
sä toisen työnantajan pal-
velukseen helmikuun alus-
sa. Lähes kolmen vuoden 
aikana Jukka on kehittänyt 
Syötteen ja Pudasjärven 
alueen matkailuyrityksien 
liiketoimintaa sekä osallis-
tunut alueen markkinoin-
tityöhön yhdessä kehitys-
yhtiön tiimin, Syötteen 
Matkailuyhdistyksen sekä 
kaupungin kanssa. 

Pudasjärven kaupungin 
strategiaa on viety eteen-
päin elämyksellisen luon-
tomatkailun ja koko kau-
pungin alueella, kylät 
mukaan lukien. Kaikkia 
matkailutoimijoita on kan-
nustettu aktiivisesti ole-
maan mukana erilaisissa 
hankkeissa ja tapahtumis-

sa sekä toiminnoissa. Haas-
teellisista ajoista ja toimin-
taympäristön muutoksista 
huolimatta alueen yrityk-
set ovat lähteneet hyvin 
mukaan kehittämään toi-
mintojaan. Yritykset ovat 
hakeneet muun muassa 
korona-, yritys- ynnä mui-
ta tukia aina silloin, kun se 
on ollut mahdollista. Pu-
dasjärven alueella on otet-
tu käyttöön esimerkillisesti 
digitaalisia kanavia ja -vä-
lineitä. Sillä tiellä yritysten 
kannattaa jatkaa.

Jukka haluaa omalta 
osaltaan kiittää kaikkia toi-
mijoita ja henkilöitä hie-
nosti sujuneesta yhteistyös-
tä sekä toivottaa yrityksille 
ja yhteistyökumppaneil-
le menestyksellistä vuotta. 
Erityiskiitokset suutautu-
vat aivan mahtaville työka-
vereille sekä kehitysyhtiölle 

Jukka Koutaniemi siirtyy 
helmikuun alusta lähtien 
Naturpolis Oy:n yrityske-
hittäjäksi ja hänen toimi-
paikka tulee olemaan Kuu-
samossa.

ja kaupungille! Pudasjär-
ven Kehitys Oy kiittää Juk-
kaa matkailutoimialan uu-
teen aikaan luotsaamisesta. 

Pudasjärven Kehitys Oy

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä jo

MAANANTAINA www.vkkmedia.fi


