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Valmista odotellessa:
Halla Cafe&Catering
muuttamassa Hirsihoviin

Historialliset vaalit: Totta kai
tulin äänestämään, kun on
sote:sta kysymys
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PUDASjärveläinen
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN UUSI OMA LEHTI

KALAKAVERI

TO-PE 3.-4.2.
ENT. KIRJAKAUPAN TILOISSA

Esim. Eiger Arctic
ALUSASU

Erittäin lämmin ja mukava lämpöalusasu,
joka siirtää kosteuden iholtasi pois, pitäen sinut
kuivana jopa kovan rasituksen aikana.
- 100% pehmeää polyesteriä
- YKK vetoketju
- Elastinen helma ja resorit
- Pitkä selkäosa
- Korkea ja lämmin kaulus
- Leveä ja elastinen vyötärö
- Mukavuusalue -25C° – +10C°
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Versowoodin Hotti-pelletit
on valmistettu kotimaisesta
PEFC-sertifioidusta puusta.
Hotti-pelletti sopii myös
kuivikkeeksi koti- ja lemmikkieläimille hyvän imukykynsä ja
puhtaan raaka-aineensa ansiosta.

PAKSUT
MERINOVILLAHOUSUT
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50

KALAKAVERIN
MONITOIMITIMANTTI
5 IN 1
- kovasta hinnannoususta huolimatta vain

2450

Arkisinpalveleeklo
9 - 18
ssa.
verkoklo
Lauantaisin
9 - 14

-50-80%
040 952 8336

PALVELEMME:
Arkisin 9-18,
lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie
1, 93100 PUDASJÄRVI,
p. (08)
821 185
Kauppatie
1, 93100
PUDASJÄRVI.

Puh. (08) 821 185

PUDASjärveläinen

0200 964 46

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

(1 € / puh. + pvm)

Tuotantotie 1, Pudasjärvi. Timo Ahonen, puh. 040 587 0856.

SYÖTTEEN
AUTOMYYNTI
KBC-3

pieni autoliike
tunturin kupeella

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

Jokaisesta
äänestä kiitän!

myynti@syotteenautomyynti.fi

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

Katri Virtanen

luettavissa netissä www.vkkmedia.fi

Pudasjärvi

/kpl alv 0%.
Tervetuloa!

Syötteen Taksi palvelee

KASSIT, REPUT,
MATKALAUKUT YM.

koirakaveri.fi

9,90€

PALVELEMME
imme
Apteekk myös

Saatavana
20 kg:n piensäkki,
500 kg:n suursäkki.

KIVIKANKAAN LOKKA-VERKOT
VIELÄ VANHAAN HINTAAN. SOITA TILAUS.
kalakaveri.fi

Nyt saatavilla!
Beright COVID-19
-antigeeni pikasylkitesti

PUUPELLETTISÄKKI HOTTI

Volvo V70, 2,4 l bensa, manuaa- Volvo V70, 2,4 l bensa, manuaali vm. 2005, kats. 1/2022, aj. 292 li vm. 2002, kats. 9/2021, aj. 330
700 km, hyvässä kunnossa, kahdet 500 km, jämäkkä ikäisekseen,
renkaat aluvanteilla, kesärenkaat kahdet renkaat, vakionopeudenuudet, vakionopeudensäädin, ve- säädin, automaattinen ilmastointi,
0100
Pudasjärvi
84250 0100
Pudasjärvi
84250
Pudasjärvi
0100 84250
84250
tokoukku, puoli nahkasisusta, au- nahkasisusta, vetokoukku.
tomaattinen ilmastointi. 4350 €
2900 €
Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. Ostamme autoja.

Pudasjärvi 0100 84250

Soita ennen kuin tulet.

Kiitos äänestäjille ja
tukijoille.

ALUEVAALIT 2022

KIITOKSEMME
ÄÄNESTÄJILLE!

Teidän tuki ja luottamus
lämmittää todella mieltäni ja
antaa voimia jatkamaan
yhteiskuntavaikuttamista myös
tulevaisuudessa!
Ystävällisin terveisin

Antti Tihinen

Metsäveroilmoitukset
ammattitaidolla.
Metsäpalvelu
Tuomaala Oy
040 935 9560

TAPIO POHJANVESI,
TIINA KUOPUS, PEKKA JURMU

Talvinen Syöte 2022
PUDASjärveläisen teemana to 17.2.2022

VARAA
AIKKASI
ILMOITUSP
AJOISSA

Aineiston tulisi olla lehden tekijöillä
perjantaina 11.2.2022 mennessä.

PUDASjärveläinen
PUDAS
järveläinen

2 PUDASjärveläinen
Rakkaamme

Leila Kyllikki
ISOMURSU
o.s. Timonen
s.21.8.1934 Pudasjärvi
k.13.12.2021 Pudasjärvi
Rakkaudella kaivaten
Paavo
Seija ja Kari
Mika perh.
Mikko perh.
Riikka perh.
Eija
Sami
Joonas perh.
Niina perh.
Lahja-sisko perh.
Muut sukulaiset ja ystävät
Niin yllättäen, äkkiä lähdit sä pois
emme sua vielä antaneet ois.
On suru, kaipaus suunnaton
mutt’ tiedämme sun hyvä olla on.
Siunaus toimitettu 15.1.2022 läheisten läsnäollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Messu seurakuntakodilla su 30.1. kello 10. Toimittaa Anneli Toppinen, avustaa Timo Liikanen ja Tiina Inkeroinen,
kanttorina Keijo Piirainen. Striimaus YouTube-kanavan
kautta. Tilaisuuteen voi osallistua kirkkosalissa enintään
40 henkeä, isossa kahviossa 25. Rippikoulusunnuntai, rippikoululaiset osallistuvat tilaisuuteen etänä. Tarkemmat
ohjeet rippikoululaisille kotisivuilta www.pudasjarvenseurakunta.fi/tule-mukaan/nuorille/rippikoulu/rippikoulusunnuntai-30.1.2022.
Päiväkerhoa EI OLE Tiistaina 1.2.
Perhekerho on tauolla toistaiseksi.
Lapsiparkki pe 28.1. kello 9.30–12 seurakuntakodilla. Perjantaina 4.2. EI OLE lapsiparkkia. Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin. Lapsiparkkiin otetaan 10
lasta kerrallaan, joista 4 voi olla vaipallisia. Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille P. 040 868 4730 Tanja. Laitathan lapsellesi pienen välipalan ja juoman mukaan, vaippaa
tarvitsevalle vaippa ja pyyhe. Muutokset mahdollisia koronarajoitusten kiristyessä.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11.
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040
175 8597.
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–14
sekä to kello 12–15. p. 08 882 3100.
Rauhanyhdistykset: Nettiseurat su 30.1. kello 13 (Simo
Kinnunen ja Timo Lyytikäinen).
Raamattupiiri keskiviikkoisin kello 18 rippikoulusalissa.
Kastettu: Lenni Mikael Heikkilä, Pihla Helmiina Toppila.
Vihitty: Reino Vesa Kristian Vääräniemi ja Minnaliina Liikanen.
Kuolleet: Aarne Juttula 86 v, Esa Vähäkuopus 78 v.
www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASjärveläinen
Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.
www.vkkmedia.fi
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Rakas puolisoni, isämme ja pappamme

Aarne
JUTTULA
s. 25.4.1935
k. 31.12.2021
Syvästi kaivaten

Asta
Auli ja Juha
Joel ja Ella
Pasi ja Minna
Sisaret ja veljet perheineen
Muut sukulaiset ja ystävät
Vaikka tiemme erkani päällä maan,
jäi meille muistojen silta.
Sillä sillalla kanssasi olla saan
joka ainoa päivä ja ilta.
Rakkaamme on siunattu läheisten läsnä ollessa 22.1.2022.
Lämmin kiitos osanotosta.
Kiitokset Hirsikartanon os. Vuoliaisen hoitohenkilökunnalle
Aarnen erittäin hyvästä hoidosta.

Hei yhdistystoimijat!
Avin tällä hetkellä voimassa oleva kokoontumiskielto ei estä yhdistysten kokousten pitämistä, kun
osallistujat ovat kutsuttuna ja osallistujien määrä
pidetään maltillisena.
Jos kokous järjestetään
paikan päällä, se pitää järjestää terveysturvallisesti.
Asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen, osallistujille annetaan riittävän
etäisyyden
ylläpitämis-

tä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä
käytänteitä koskevat toimintaohjeet, osallistujien
oleskelu järjestetään sillä
tavoin väljästi kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen
on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.
Sinikka Mosorin
Pudasjärven kaupunki

Asumisen
politiikkaa ja
hankintaosaamista
Yhteisövaliokunta kokousti 19.1. hybridikokouksena eli osa valiokunnan
jäsenistä oli Teams-yhteydellä ja osa oli läsnä Hyvän Olon Keskuksessa.
Esittelevänä viranhaltijana
toimi tekninen johtaja Janne Karhu.
Asialistalla oli mm. Pudasjärven asumisen politiikan valmistelu. Yhteisövaliokunnan valitsemia
painopisteitä
asumisen
politiikan
valmistelussa ovat asuntokannan rakenne, liikennemuodot ja
tiestön kunnossapito sekä
kaavoitus ja tonttivarannot. Valittujen painopisteiden osalta kokouksessa keskusteltiin mm. siitä,
että kuntalaisten ja rakennuskannan ikääntyessä on
keskeistä tarkkaan pohtia,
mitä ovat tulevaisuuden
asumisen mallit, kuinka
paljon ja minkä tyyppistä asuntotuotantoa tulee
rakentaa ja miten eri alueiden viihtyisyyttä elinvoimaisuutta edistetään
tasavertaisesti. Taajaman
ulkopuolisen rakentamispaikkojen tarjonnan osalta

on havaittu jossain määrin
kohtaanto-ongelmaa, johon pohdittiin apua tonttipörssin
aktivoimisesta. Asumisen politiikan
valmistelutyöhön päätettiin kutsua eri tahoja, joiden lausuntoja pyydetään
kevään
valtuustoseminaariin. Tavoiteaikataulu
asumisen politiikan valmistumiselle on asetettu
vuoden loppuun mennessä.
Kokouksessa tutustuttiin myös meneillään oleviin Iso-Syötteen Vanhakankaan ja Kurenalan
Nivankankaan
asemakaavojen valmistelun vaiheeseen sekä keskusteltiin 2023 päättyvistä
isoista palvelusopimuksista. Valiokunnan jäsenet
käyttivät vilkkaasti puheenvuoroja palvelusopimuksien sisällöstä ja uudelleenkilpailuttamisen
periaatteista. Uusien sopimusten valmistelun on
alettava kuluvan vuoden
alkupuoliskolla.

kyvää. Meidän Herramme Jeesus Kristus rukoilee nytkin
täällä maan päällä olevan kirkkonsa puolesta. Missään vaiheessa Hän ei ole unohtanut
meitä. Missään vaiheessa Hän
ei myöskään ole pyörtänyt alkuperäistä tehtäväänsä. Hän
on lähettänyt meidät kirkkona järvelle tai merelle yhtä tarkoitusta varten: kalastamaan
eli löytämään ja tuomaan ihmisiä Jumalan valtakunnan
yhteyteen. Vastatuulta tässä tehtävässä on ihan varmasti. Mutta voimavarat, resurssit,
eivät lopu kesken. Määrittelihän käskyn antaja senkin alussa: ”Minulle on annettu kaikki
valta taivaassa ja maan päällä.
Menkää siis…”
Käskyn antaja, Jeesus, ei
ole jättänyt meitä omien voimavarojemme varaan. Hän ei
ole poissa, vaikka emme hänen läsnäoloaan aina tunnekaan.
Meillä on tässä maailmas-

sa ainoana turvana Jeesuksen
Kristuksen lupaus läsnäolostaan. Niin kauan kuin paikallinenkin osa Kristuksen kirkosta sen muistaa ja siihen
turvautuu; ei ole mitään hätää, oli sitten maailmasta tulevat hyökkäykset tai myrskyt
kuinka suuria tahansa. Silloin
vasta mielestäni on todellinen
hätä ja haaksirikon vaara, jos
ei enää edes haluta etsiä nukkuvaa tai muuten näkymättömänä läsnä olevaa Jeesusta.
Tällöin voimme todeta, että:
Tällaisissa tuulissa ja myrskyissä Suomen evankelisluterilaisen kirkon laiva pääsee täyttymään vedellä.
Muistakaamme siis: OTETTAAN HÄN EI MEISTÄ KUITENKAAN IRROITA!

Ulla-Maija Perttunen

Apu on aina läsnä!
Jokainen meistä tarvitsee apua
– milloin useammin, milloin
vähemmän, mutta aina kuitenkin sitä tarvitaan. Näin on ollut aina ja näin tulee aina olemaan; kukaan meistä ei selviä
omin avuin.
Usein kysymme: ”Onko
Jeesus kanssamme niissä elämämme hetkissä, jolloin emme
näe tunnelin päässä valoa, kun
edessämme näkyy vain synkkyyttä?” Tai, kun arki näyttää
muuttuneen pelottavaksi ja
hallitsemattomaksi. Voimmeko löytää hänet silloinkin, kun
myrskyävät, vaahtopäiset aallot tahtovat huuhtoa meidät
arkiaskareiden parista syvään
epätoivon mereen?
Kyllä, Jeesus on meidän
kanssamme näissäkin hetkissä.
Vakuuttaahan evankeliumikin
meille, että Hän on kanssamme, vaikka olisimme menettäneet luottamuksemme hyvään.
Hän on kanssamme toivona,
vaikka meidän mielestämme

kaikki ympärillä oleva näyttääkin murskautuvan elämämme
ulapan myrskyissä. Kun me sanojen sijaan tarvitsemme rakkauden tekoja, niitä Hän antaa meille lähimmäistemme
kautta.
Yksi klassinen vertauskuva
kristillisestä kirkosta on laiva.
Nykyaikana puhutaan kirkkolaivasta ja sen hitaista käänteistä. Ekumenian, kirkkojen
välistä yhteyttä rakentavan liikehdinnän, tunnuksena on laiva, jonka purjeessa on risti. Ja,
tietenkin vanhan testamentin
Nooan arkki kuuluu pelastuksen välineenä samaan kuvaan.
Laivalla on tehtävä. Meitä
kristittyjä yhdistää ylösnousseen Kristuksen meille antama
käsky: ”Menkää siis ja tehkää
kaikki kansat minun opetuslapsikseni”. Vaikka käskyn antaja vielä lisääkin loppuun lupauksen: ”…minä olen teidän
kanssanne kaikki päivät…”, ei
hänen läsnäolonsa ole aina nä-

Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Julkaisija: VKK-Media Oy

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

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

Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

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

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

Anneli
Toppinen
Seurakuntapastori

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.
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Akkutestauspäivä Koskitraktorilla
Koskitraktori Oy järjesti yhteistyössä Isojoen konehallin
kanssa ilmaisen käynnistysakkujen testauspäivän perjantaina 21.1. Testauksesta
vastasi IKH:n Pohjois-Suomen aluepäällikkö Markku
Lehtola Koskitraktori Oy:n
piha-alueella. Testauspäivänä uuden akun sai tarjoushintaan. Koskitraktori Oy on
IKH:n tuotteiden pääedustaja Pudasjärvellä.
- Yllättävän hyvässä kunnossa ovat pudasjärvisten
akut olleet. Pari asiakasta on
joutunut vaihtamaan entisen
uuteen. Testeri näyttää minkä verran akussa on jännitettä. Kun prosentit alkavat
hiipua 50 prosentin tienoille, niin auto vielä lähtee pikkupakkasilla käyntiin, mutta ei välttämättä kovimmilla
pakkasilla. Vanhan akun lataaminen on tekohengitystä. Jos on tuoreempi akku
ja ajetaan etupäässä lyhyttä matkaa, niin jännitys pääsee helposti laskemaan. Silloin pitäisi ladata akkua
vähintään vuorokauden kerran tai pari kertaa talven aikana. Ylläpitolaturilla lataaminen onnistuu aina silloin,
kun auto on loki-lämmittimessä eli ns. roikassa. Laturi samalla pidentää akun
elinikää. Ylläpitolaturin voi
asentaa itsekin, mutta varmimmin se tapahtuu auto-

Pasi Ojala kertoi, että Koskitraktori Oy:stä löytyy akkuja autoista leikkuupuimureihin. Akun ylläpitolaturilla jännitteet
pysyvät talvellakin korkealla.

korjaamolla, kertoi Markku
Lehtola.
Partalan Jorma kävi muiden asioiden ohella testauttamassa autonsa akun. Hänelle tieto akun jännitteen
prosenteista lisäsi tuskaa.
Tehot olivat laskeneet puoleen. Jorma on usein tienpäällä auttanut muita ja antanut lisävirtaa. Markku
toivoi, että Jorma pääsisi vielä maanantaina töihin autollaan.
– Kyllä se maanantaihin
kestää! Hyvähän se on, että
akkujen jännitteitä näin mitataan. Nyt selvisi sekin, että
tuo akku ei enää ole nuoruutensa kunnossa. Ikuisiahan

ne eivät ole. Minä tiedän,
että kun akku kyykähtää,
niin se kyykähtää ja se ei
auta muuta kuin uusimalla,
totesi Jorma.
Koskitraktorin
hyllyistä löytyy akkuja henkilöautoihin, traktoreihin, metsäkoneisiin ja puimureihin ja
muihin kulkuneuvoihin tarvittavia akkuja. Varastosta
löytyy noin 50 erilaista mallia.
Yhteistyökumppanin
IKH:n varastoista löytyy erilaisia akkuja noin 200.
– Meille tulee tavaraa 2-3
kertaa viikossa, että aika
pian saadaan erikoisempikin akku toimitettua asiakkaalle. Lisäksi meiltä löy-

Arjen

HELPOIMMAT

Tieto lisää tuskaa, totesi Jorma Partala, kun testeri näytti akun jännitteen olevan ”siinä hilkulla”. IKH:stä testejä suoritti Markku Lehtola.

tyy akkujen ylläpitolatureita
viittä eri mallia. Hinnat vaihtelevat 100 euron molemmin
puolin. 24-volttisiin akkuihin laturin hinnat lähtevät
200 eurosta ylöspäin. Isommissa työkoneissa, kuorma-autoissa ym. 24-volttiset järjestelmät vaativat aina
kaksi 12-voltin akkua. Hinnat ovat keskimäärin 250
euroa. Auton akun saa keskimäärin sadan euron kah-

ta puolta. Pakkaskelit rasittavat akkuja eniten. Jännite
laskee helposti. Hellekausina vastaavasti huono akku
saattaa mennä itsestään epäkuntoon. Kun jännite menee
vähäksi ja akkuhappo vähenee niin se kiehuttaa itsensä
oikosulkuun. Akkuja menee
tasaisesti läpi vuoden. Ammattiyrittäjät tietävät, miten
akkua hoidetaan. Normaali
kuluttaja, joka ajelee pientä

POSSUK-Ruokamestarin

VILJAPORSAAN
KASSLER

TÄYTETTY PORSAAN ULKOFILEE
RESEPTI K-RUOKA.FI/RESEPTIT TAI K-RUOKA-SOVELLUS

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 27.-30.1. ELLEI TOISIN MAINITA.
HERKKUTORILTA

TUORE
SUOMALAINEN TAIMEN
Kasvatettu, Suomi

10

Bruno

MANDARIINI

ERÄ

95
KG

Voimassa TO-LA 27.-29.1.

SUOMI

3

99
KG

5

HERKKUTORILTA
Voimassa TO-LA 27.-29.1.
K-Ruokamestarin

99
KG

VILJAPORSAAN
KYLKI
SUOMI

SUOMI

K-Ruokamestarin

VILJAPORSAAN LAPA

3

99
KG

K-Ruokamestarin

SUOMI

K-Ruokamestarin

KUUMA PORSAAN
GRILLIKYLKI

9

95
KG

5

95
KG

SUOMI

VILJAPORSAAN ETUSELKÄ

3

SUOMI

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

Tavallista parempi ruokakauppa
PUDASJÄRVI

Ape Nieminen

MUREAT
PÄIVÄT

PEKONILLA JA APRIKOOSILLA

ajoa, heille suosittelen akun
ylläpitolaturin
ostamista.
Webastot ja muut sähkölaitteet syövät akkua ja pienellä
ajolla talvisaikaan hyväkään
laturi ei ehdi lataamaan akkua täyteen, kertoi asiantuntevasti varaosamyyjä Pasi
Ojala.

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi.
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min, tommi.niskanen@k-supermarket.fi

Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21

49

K-Ruokamestarin

VILJAPORSAAN
LUUTON PAISTI

KG

SUOMI

6

99
KG
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KIDE Hotelli äänestettiin Suomen parhaaksi lasketteluhotelliksi
KIDE Hotel by Iso-Syöte
palkittiin Suomen parhaana lasketteluhotellina maailmanlaajuisissa World Ski
Awardseissa. World Ski
Awards palkitsee vuosittain
järjestettävässä äänestyksessä hiihtokeskuksia, hotelleja
ja lomakeskuksia eri kategorioissa, joista KIDE Hotelli voitti oman kategoriansa
”Finland’s Best Ski Hotel”.
Palkinnosta erityisen hienon tekee se, että valinnan
taustalla ovat asiakkaat, jotka ovat äänestäneet suosikkejaan.
Parhaiksi lasketteluhotelleiksi World Ski Awards
luokittelee sellaiset hotellit,
jotka menestyksekkäästi yhdistävät maailmanluokan tilat ja palvelut ainutlaatuisen,

yksilöllisen
kokemuksen
kanssa. Voitetun kategorian
lisäksi KIDE Hotelli oli ainoana suomalaisena hotellina
ehdolla World’s Best Green
Ski Hotel 2021 -kategoriassa,
mikä itsessään on jo merkittävä saavutus.
”Olemme hotellilla tehneet valtavasti töitä kestävän kehityksen arvojen pohjalta, joten jo pelkästään
kategoriassa ehdolla oleminen on meille suuri tunnustus”, kertoo KIDE Hotellin
myyntipäällikkö Juhani Ikonen.

Valoisat
tulevaisuuden
näkymät
Vaikka

vallitseva

maailmalla on tuonut omat
haasteensa majoitus- ja matkailutoiminnalle, on usko
tulevaisuuteen säilynyt ja
hotellin toiminta lähtenyt
hyvin käyntiin. Kotimaanmatkailijat ovat löytäneet
tunturiin, ja kansainväliset
asiakkaatkin ovat selvästi
olleet liikkeellä. Iloa KIDE
Hotellilla tuottaa myös kokousmatkojen vilkastunut
myynti. Viime vuoden kaksi
viimeistä neljännestä olivatkin hotellin liiketoiminnan
kannalta hyviä, ja näin ollen
myös tulevaisuuden näkymät ovat valoisat.
Pudasjärveläinen lehti

tilanne

Vuonna 2019 avattu KIDE Hotelli sijaitsee aivan Iso-Syötteen rinteiden juurella.

Lisää osaavia aikuisten ja
ikääntyvien digitaitojen ohjaajia Lappiin
Mediassa on viime aikoina käyty keskustelua ikääntyvien digisyrjäytymisestä,
tuoreena esimerkkinä Leena
Jääskeläisen Lapin Kansassa
julkaistu mielipidekirjoitus
”Ikääntyneet syrjäytetty tietoyhteiskunnassa” (18.12.).
Puheenvuoroissa esiin tuodut huolet ikääntyvien digisyrjäytymisestä eivät ole
tuulesta temmattuja, vaikka
samanaikaisesti on hyvä korostaa, että ikääntyvät ovat
digitaidoiltaan moninainen
ikäryhmä.
Tilastokeskuksen vuonna 2021 toteuttama väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttöä mittaava kysely
kertoo, että 75-89 -vuotiaista
36 prosenttia ei ole koskaan
käyttänyt nettiä. Tuore tutkimus Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL)
puolestaan osoittaa, että 85
prosenttia koko väestöstä
arvioi netin käytön osaamisensa hyväksi, kun vastaava
osuus 70-vuotiailla on noin
60 prosenttia ja tätä vanhemmilla vielä alhaisempi.
THL:n tutkimuksen mukaan
sähköistä asiointia koskevien huolien kokeminen oli
yleistä. Lisäksi viidennes väestöstä koki tarvitsevansa

opastusta sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluiden
käyttöön.
Ikääntyvien digitaitojen
tukeminen on kaikkien tehtävä. Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun
yhteisessä OdigO-hankkeessa digisyrjäytymisen haasteeseen pyritään vastaamaan
ohjausosaamista lisäämällä. Tavoitteena on kohentaa
aikuisten ja ikääntyvien parissa toimivien lappilaisten
korkeakouluopiskelijoiden
ja asiantuntijoiden ammatillista osaamista siten, että he
osaisivat entistä paremmin
ohjata ja tukea aikuisten ja
ikääntyvien digitaitoja.

Digitaidot vain
yksi avain digisyrjäytymisen ehkäisyyn
Digitaidot ovat paljon muutakin kuin laitteiden ja sovellusten teknisiä käyttötaitoja. Laajasti ymmärrettynä
digitaidot tarkoittavat kykyä saavuttaa, ymmärtää ja
arvioida digitaalista informaatiota; viestiä, tehdä yhteistyötä, edistää terveyttä,
turvallisuutta, hyvinvointia
ja osallisuutta digitaalisissa

ympäristöissä; sekä tuottaa
digitaalisia sisältöjä. Edistyneisiin digitaitoihin kuuluu
myös taito auttaa muita digitaitoihin liittyvissä kysymyksissä.
Puutteelliset digitaidot
ovat yksi syy olla käyttämättä digipalveluja, mutta eivät
suinkaan ainoa. Kaikki eivät
syystä tai toisesta halua, jaksa tai pysty käyttämään tarjottuja palveluita toimintakyvyn, terveyden tai muistin
heikkenemisen vuoksi.
Vastuuta digipalveluiden
käytöstä ei voi sälyttää vain
ikääntyville itselleen. Suunnittelijoilla on vastuu siitä,
että digisisällöt ja -palvelut
ovat käyttäjä- ja ikäystävällisiä myös aikuisille ja ikääntyville. Myös digipalveluille
vaihtoehtoisia palvelumuotoja tarvitaan. Digipalveluita tarvitsevat erityisesti
harvaanasuttujen seutujen
aikuiset ja ikääntyvät - miten varmistetaan riittävä
tuki myös heille?
Digitaalisten
palvelujen tarjoajilta edellytetään
enenevässä määrin osaamista myös tuen, ohjauksen ja koulutuksen tarjoamiseen. Ohjausosaamisesta
on muodostumassa kilpai-

luvaltti niin palveluiden ja
tuotteiden tarjoajille kuin
ammattilaisillekin. Julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla työskentelevillä
asiantuntijoilla sekä aikuisten ja ikääntyvien lähipiirillä on keskeinen vastuu tuen
tarjoamisessa niille, joiden
digitaidot eivät ole riittäviä.

Korkeakouluyhteistyö ohjausosaamisen vauhdittajana
Lapin korkeakoulujen yhteisen OdigO-hankkeen voimin vahvistetaan aikuisten ja ikääntyvien parissa
toimivien lappilaisten korkeakouluopiskelijoiden ja
asiantuntijoiden digitaitojen ohjausosaamista monin tavoin. Parhaillaan on
käynnissä uusi digitaitojen ohjaamiseen keskittyvä moniammatillinen verkko-opintojakso “Aikuisten ja
ikääntyvien digitaitojen ohjaaminen”. Maksuton opintojakso toteutetaan toisen
kerran syksyllä 2022 ja se on
avoin kaikille kiinnostuneille Avoimen yliopiston kautta.
Verkkovälitteisenä
on

saatavilla myös aikuisten ja
ikääntyvien parissa toimiville kasvatus-, sosiaali- ja
terveys- sekä kulttuurialan
asiantuntijoille suunnattu
webinaarisarja. Aiheina ovat
digitaidot ja niiden ohjaaminen, asiakkaan kohtaaminen, pelillisyys, yksityisyydensuoja ohjaussuhteissa,
digipalveluiden käyttäjien
kokemukset ja kentän kuulumiset. Webinaareihin voi
ilmoittautua mukaan OdigO-hankkeen nettisivuilla.
Sosiaalisen median kanavilla hankkeen toiminta näkyy
lyhyinä infovideoina, jotka
on suunnattu niin lappilaiselle kuin valtakunnalliselle
suurelle yleisölle.
Hankkeen aikana koulutamme myös Lapin korkeakoulukonsernin opetushenkilöstöä. Teemana on
verkko-opetuksen laadukas
toteuttaminen moniammatillisena yliopiston, ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyönä.
Digisyrjäytyminen vaatii toimintaa ja laajaa moniammatillista yhteistyötä
poliittisilta päättäjiltä, digipalveluiden suunnittelijoilta
ja tarjoajilta, koulutusorganisaatioilta ja tutkijoilta, kol-

Pudasjärveltä lehtorina Lapin yliopistossa
Lapin yliopiston lehtori Tuula Ahokumpu asuu Pudasjärvellä ja sen vuoksi hän
tarjosi tätä digiaiheista juttua Pudasjärveläiseen. Pyysimme häneltä myös
henkilökohtaisen osuuden kirjoitukseen.
Työskentelen Lapin ammattikorkeakoulussa vanhustyön lehtorina geronomikoulutuksessa.
Hanketoiminnan kautta
olen mukana kehittämässä ikääntyvien ihmisten
digiosaamisen vahvista-

mista ja digisyrjäytymisen
ehkäisemistä. Pudasjärveläisenä tiedän, että tämä aihe
on erittäin ajankohtainen ja
tärkeä myös täällä kotipaikkakunnallani. Myös pudasjärveläisten ikääntyvien ihmisten
kokonaisvaltaista

hyvinvointia, toimijuutta ja
osallisuutta yhteiskuntaan
voidaan vahvistaa heidän
tarpeidensa mukaisen digiosaamisen
turvaamisella. Digitaidot kun ovat paljon muutakin kuin laitteiden
ja sovellusten teknisiä käyt-

tötaitoja. Lapin korkeakoulukonsernissa, yhteistyössä
ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa, tartuimme
tähän kehittämishaasteeseen
ja oheisessa julkaisussamme
kerromme, miten me omalta osaltamme vastaamme tähän ajankohtaiseen haasteeseen.
Lisätietoa
hankkeesta
löytyy hankkeen kotisivuilta

https://www.ulapland.fi/
odigo Sivuilta löytyy myös
hankkeeseen liittyvän webinaarisarjan ajankohdat ja sisältöjä sekä ilmoittautumisohjeet webinaareihin.

Pudasjärvellä asuva
Lapin yliopiston lehtori
Tuula Ahokumpu.

mannelta sektorilta, aikuisilta ja ikääntyviltä itseltään
sekä heidän läheisiltään.
Tässä kirjoituksessa kuvasimme, mitä Lapin alueen
korkeakouluissa tehdään digiosallisuuden hyväksi työkaluilla, joita meillä on käytössämme.
Päivi Rasi apulaisprofessori, Hanna Vuojärvi yliopistonlehtori, Susanna Rivinen
projektipäällikkö,
Tuula Ahokumpu lehtori,
Satu Elo yliopettaja.
Kirjoittajat työskentelevät Lapin yliopiston kasvatustieteiden
tiedekunnan
Media Education Hubissa
sekä Lapin ammattikorkeakoulun terveysalan ja vanhustyön koulutuksissa. Kirjoitus kytkeytyy “OdigO
– Osaavia aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaajia Lappiin”-hankkeeseen.
Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja
Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus (2021-2023). Hanketta toteuttavat monialaisessa
ja -ammatillisessa yhteistyössä Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu.
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MAANANTAI-TORSTAI 31.1.-3.2.

PERJANTAI-LAUANTAI 28.-29.1.

Valio
JOGURTTI 1 kg
tai JUOTAVAT
JOGURTIT

Atria Possun
SISÄFILEE

n. 500 g
pehmeän pippurinen

0,95 l

199

695

prk

kg

Del Monte
ANANASMURSKA

Olvi
LIMSAT

KIIVI

Espanjan
SUIPPOPAPRIKA

500 g
rasia

0,95 l
sis. pantin

230/145 g

Atria
MAKSALAATIKKO 400 g
tai LIHAPERUNASOSELAATIKKO

200 g

350 g

Valio Hyvä
suomalainen
ARKIJUUSTO

Marabou
SUKLAALEVYT

plo

PERJANTAINA 28.1.
Tuore
Norjan
LOHIFILEE

LAUANTAINA 29.1.

1495
kg

2 filettä/talous

480-600 g

599

pkt

Tuore porsaan
GRILLIKYLKI
talon
mausteella

Vaasan
KAURASYDÄN
380 g

Atria
KAISERWURSTI
palana

695
kg

399

199

Eldorado
MANSIKKAHILLO
420 g

Snadi
PILLIMEHUT
10x2dl

Irto
BATAATTI
Vanajan
VOHVELIT
325 g

WEETABIX
430 g muro
original

Barilla
PASTAT
500 g

8-19
9-16

Pouttu Nopeat
KEBABLASTU

100

200 g

300

Hyvä
NAUTA
JAUHELIHA
max 10%

Arla
VOI 500 g

Atria
HIILLOS
GRILLIMAKKARA

995

400 g, perinteinen

100
199
299
249
199
199
300
prk

pkt

kg

pkt

Lasten
NIPPUSUKAT

10 paria/pkt
Koot: 27/30, 31/34

Tuore
NAUDAN
MAKSA

995

Moomin
poikien
COLLEGEHOUSUT

Koot: 92-122 cm

2990

palana ja
jauhettuna

249
179

695

5 paria/pkt
Koot: 35-38

995

Moomin
poikien
COLLEGEPUSERO

Koot: 98-122 cm

3490

Brandless
naisten
COLLEGEHUPPARI

Brandtex
naisten
HOUSUT

2990

3495

Koot: S-3XL

Koot: S-XL

1390
Brandless
tyttöjen
COLLEGEHOUSUT

395

790

Frozen II
tyttöjen
PUSERO

Koot: 98-134 cm

Koot: 90-130 cm

1190

Käsin
kudottuja
VILLASUKKIA

1690

BCF miesten
COLLEGEHOUSUT
Koot: S-XXL

miehille

2690

6990

Top Man Talvikas
NAHKASAAPAS
Koot: 41-45
sopii metsäsukseen

15800

2 pss/talous

Pouttu
KINKKUMAKKARA

Brandless
tyttöjen
PITKÄHIHAINEN
T-PAITA

1390
Piqant naisten
NAHKANILKKURI
Koot: 36-41

10990

pss

2 kg

249

700 g tanko

Koot: 134-164 cm

Kinnusen Mylly
VEHNÄJAUHO

695

2 kg/tal.

359
099
pkt

2 kpl

VERIAPPELSIINI

KENKÄOSASTOLTA
Koot: 41-45
waterproof

199
kg

Italia

Tyttöjen
LEGGINGSIT

PullaPirtti
RUNEBERGINTORTTU

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

kg

Kananpojan
PAISTISUIKALEET

199

Porsaan
TALOUSKYLJYKSET

pkt

250-300 g

Fazer
RUISPUIKULAT

pkt

TEKSTIILIOSASTOLTA

Lasten
NIPPUSUKAT

Strollers miesten
NASTANILKKURI

KE-TO 2.-3.2.
pkt

kg

Koot: 130-160 cm

pkt

t
kg
2 pk

700 g
viipaloitu

pkt

TARJOUKSET
AJANKOHTAISET MUUTA
JA PALJON
.com
www.mtavaratalo
kpl

kg

levy

pkt

Oululainen
RUISLIMPPU

pkt

normaalisuolainen

kg

895

ss rasvaa
2 pkg

pkt

MA-TI 31.1.-1.2.

pkt

8 kpl/326 g

179

PE-TO 28.1.-3.2.

175 g

Old El Paso
TORTILLA

pkt

Eesti Pagar
VALKOSIPULI- tai YRTTIPATONKI

pkt

ras

185-200 g

625-750 g

300 100 159 129 149
4 prk

Atria Kanan
FILEELEIKE

5

9 kpl/500 g

595
kg

199
pss

RAUTAOSASTOLTA
Airam Luka ladattava

Prego

OTSALAMPPU

RUUVIMEISSELISARJA
56-osainen

1995

Toho

KAASUPOLTIN
max. 1200 c

2995
Airam Stella

PÖYTÄVALAISIN
LED

1990
Motul 2T

SNOW POWER ÖLJY
4l

2590

JÄÄHDYTINNESTE
100%
3 litraa

10 litraa

899 2590

- 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.

3500
1490

AVANTOPUMPPU

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

199,-

AVAIMENTEKO,
EN
MYÖS MUSTAPÄIN T
EE
KK
VI
AR
OT
KK
JA LU

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

Totta kai tulin äänestämään, kun on sote:sta kysymys
Suomen 21:lle hyvinvointialueelle valittiin 23.1 valtuutetut aluevaltuustoihin. Pohjois-Pohjanmaalle valittiin 79
valtuutettua. Pudasjärviset
äänestäjät tekivät historiaa
omalta osaltaan, kun kävivät antamassa äänensä joko
ennakkoon tai varsinaisena äänestyspäivänä. Ervasti-Jaurakka-Puhoksen äänestysalueen äänestyspaikkana
toimi Ervastin entinen koulu, jossa toimii Nokipannu
Oy. Kalervo Juntuselle 25 kilometrin matka äänestyspaikalle ei tuntunut pitkältä.
Kalervo on käyttänyt äänioikeuttaan joka kerta vaaleissa.
– Tätä sotea on niin pitkään väännetty. Jännittää,
miten se tulevaisuudessa tulee toimimaan. Tämä on iso
muutos. Kustannukset ovat
nousseet niin paljon, että
muutoksia on pakko tulla.
Jostakin on miljardeja säästettävä. Joskus olen kolmekin päivää yrittänyt soittaa
päivystykseen.
Parempaa
palvelua olen saanut yksityiseltä puolelta, sinne on päässyt heti. Toivon, että palvelut pysyisivät ja puhelimeen
vastattaisiin, eikä kaikki menisi tietoliikenteen varaan.
Laakkosen Jari on käynyt
yleensä äänestämässä vaalipäivänä, joskus ennakkoon.
Jari tuli äänestämään yhdessä äitinsä Tertun kanssa.
– Totta kai tulin äänestämään, kun on sote:sta kysymys. Pudasjärven sote-palvelut ovat toisaalta hyvät,
toisaalta taas ei. Kaipaan sivukylille terveyteen liittyviä
erilaisia virikkeitä.

Hiljaisempaa kuin
kunnallisvaaleissa
Ervasti-Jaurakka-Puhoksen äänestysalueella asuu
485 äänioikeutettua. Vaali-

lautakunnan puheenjohtajana toimi Erkki Hyttinen ja
varapuheenjohtajana Pirkko Kokko. Äänestyspäivänä
vaaliavustajien tehtäviä hoitivat Kari Laakkonen, Tatjana Huitsi, Tiina Hokkanen,
Anne Pääaho ja Marja Lantto. Kun kysyttiin, onko teillä ollut täällä hauskaa, niin
kaikki purskahtivat iloiseen
ja pitkään nauruun. Työilmapiiri kuulosti olevan kohdillaan, eikä päivän pituutta
moitittu.
- Hiljaisempi on tämä päivä ollut verrattuna kunnallisvaaleihin. Yleensä äänestäjiä käy tasaiseen tahtiin,
mutta joskus iltapäivällä on
pieni piikki kävijöissä. Luulen, että ihmiset eivät tiedä, mistä tässä on kysymys.
Ehkä viesti ei ole mennyt perille. Se on harmi, kun tämä
on niin suuri uudistus meille. Se on huono demokratialle, jos äänestysprosentti jää
alle 50 prosentin, kertoi tunnelmia Hyttinen.
- Tässä näkee paljon ihmisiä. Minulla on kokemusta monista äänestyspäivistä.
Olen ollut mukana jo toistakymmentä vuotta sitten. Päivämme alkoi aamulla kello
kahdeksan, jolloin laitoimme
ehdokaslistat seinille ja tavarat oikeille paikoille. Päivä ei
pääty iltakahdeksaan, vaan
sitten alkaa ääntenlaskenta, pöytäkirjojen laatimiset ja
tavaroiden kuskaukset Kurenalle. Viidentoista tunnin
päivä tulee helposti. Jokainen meistä saa pienen korvauksen työstään. Kaupunki
on järjestänyt meille syötävää ja juotavaa Nokipannu
Oy:n kautta, kertoi vaalilautakunnan varapuheenjohtaja
Pirkko Kokko.
- Minun tehtäväni on ottaa vastaan äänestäjät tässä
aulassa ja katsoa, että vaaliavustajien luokse menee

Kalervo Juntuselle matka äänestyspaikalle ei tuntunut pitkältä. Vuosittain tulee 70.000 km auton mittariin. Vierellä
pieni ele -lipaskeräysvuorossa Maija-Liisa Piri.

Jari Laakkonen toi samalla kyydillä äitinsä Tertun äänestämään. Molemmat ovat aktiivisia äänioikeutensa käyttäjiä.

yksi tai kaksi kerrallaan.
Valvon terveysturvallisuuden toteutumista. Jos joutuisimme ulkona ottamaan
vastaan äänestyksen, esimerkiksi jollakin olisi korona, niin meistä kolme menisi
ulos vaaliavustajan kanssa.
Vaaliavustaja veisi sitten äänestyslipukkeen leimattavaksi ja pudottaisi sen uurnaan. Sisällä täytyy aina olla
vähintään kolme meistä, selvittivät Marja Lantto ja Pirkko Kokko.

Kurenalla
Kurkisali uutena
äänestyspaikkana
Kurenalan äänestyspaikalla kirjaston aulassa Sirpa
Timonen-Nissi kertoi pieni ele -keräyksen tuoton jakautuvan 50 prosenttisesti
paikallisille yhdistyksille ja
puolet kattojärjestölle. Tällä kertaa pieni ele -lipaskeräyksessä Pudasjärvellä oli
mukana kuusi yhdistystä.
Lippaaseen oli tullut ”painavaa rahaa”, mutta keräykseen saattoi osallistua neljällä muullakin tavalla, lähinnä
internetin kautta.

Kurenalan vaalilautakunnan varajäsen Pekka Törmänen opasti äänestäjiä
salin puolelle Pirtin pääaulassa yhdessä Erja Komulaisen kanssa, joka oli vaalilautakunnan puheenjohtaja ja
vastasi siitä, että kaikki tapahtui hyvässä järjestyksessä.
- Ennen varsinaista äänestyspäivää vaalilautakunnan
jäsenet ovat saaneet koulutusta, on haettu porukalla
vaalimateriaalit keskusvaalilautakunnalta, opiskeltu
Vaaliohjeet -kirjaa ja eilispäivänä kokoonnuttiin yhteiseen palaveriin. Aamulla
hyvissä ajoin oltiin paikalla.
Vaalipäivänä ei saa mitään
vaalimateriaalia levittää äänestyspaikalla, ei suullistakaan. Vaalilautakunnan
tehtävänä on valvoa, että
sellaista asiatonta ei tapahdu. Samoin, että äänestys
tapahtuu hyvin. Vaalisalaisuuden ja järjestyksen pitää
säilyä vaalipaikalla. Puheenjohtajana olen nyt toista kertaa ja vaalilautakunnan jäsenenä useamman kerran.
Meillä on lautakunnassa
hyvä kombo (kirjo), on uutta

Reino Niskasaari kävi hakemassa kaverinsa Taito Vainion;
”Nyt mennään!”

ja vanhaa jäsentä. Nykyään
näemme sähköisestä äänestysluettelosta, onko ihminen
äänestänyt ennakkoon, kuuluuko hän ko. äänestysalueelle ja onko äänestysoikeutta. Ihmisiä harmittaa eniten
se, kun eivät ole äänestyslapusta lukeneet varsinaisen äänestyspäivän paikkaa.
Sekaannus johtuu kai siitä,
kun ennakkoon voi äänestää
missä vain, mutta ihmiset
ovat suhtautuneet mukavasti. Toisaalta on ihan juhlava

olo, kun nämä ovat laatuaan
ainoat aluevaalit. Seuraavat
ovatkin yhdistelmä kunta- ja
aluevaalit yhtä aikaa. Ollaan
ensimmäistä täällä Pirtissä.
Ollaan pioneereja, iloitsi Erja
Komulainen.

Äänestäminen
kansalaisvelvollisuus
- Joka kerta olen käynyt äänestämässä, se on kansalaisvelvollisuus,
vain

Vasemmalta Ervasti-Jaurakka-Puhoksen äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtajana Erkki Hyttinen, varajäsen Marja
Lantto, jäsenet Kari Laakkonen, Tatjana Huitsi, Tiina Hokkanen, varapuheenjohtaja Pirkko Kokko ja jäsen Anne Pääaho.
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Keskustalla huikea
aluevaalitulos

Kurenalan vaalitoimitsijoita kuvassa vasemmalta: Ari Pohjanvesi, Elvi Räisänen, Arja Vähäkuopus ja Mika Kuusijärvi.

Eu-vaaleissa en äänestänyt. Poliitikot sanovat, että
tämä sote tulee kolme miljardia halvemmaksi. Minä
ajattelen, että se tulee kolme miljardia kalliimmaksi.
Maakuntaverolla kai kustannetaan osin, ettei ihan pieleen mene. Paikallislehdissä
on ollut ihan hyvin tarinaa
eri puolueista ja se, joka tietoa haluaa, kyllä löytää sitä,
pohti Niskasaari.
- Olen tyytyväinen Pudasjärven sote-palveluihin.
Joka kuukausi käyn labrassa
verikokeissa. Hyvin on kaikki onnistunut. Joskus olen
lahjoittanut Lääkärit ilman
rajoja -kampanjaan. Kaveri
tuli hakemaan, niin lähdin
äänestämään. Minun ääneni
meni pudasjärveläiselle ehdokkaalle, kertoi Taito Vainio.
- Joka kerta käyn äänestämässä, koska aina kiinnostaa
oman alueen asiat. Vähän
oli mietinnässä, että ketä äänestäisin, kun oli vähemmän
pudasjärveläisiä ehdokkaita.
Tietoa ja mainoksia on tullut, mutta vähän epäselvää
on jokaiselle, että mitä tässä
nyt äänestetään, arveli Lahja Kouva.
- Ensimmäistä kertaa toimin nyt vaalitoimitsijana.
Minulta kysyttiin haluk-

kuutta. Olin kunnallisvaaliehdokkaana ja sitä kautta
pääsin politiikkaan mukaan.
Virtasen Katri soitti ja kysyi
olisinko halukas ehdolle ja
mielelläni otin homman vastaan, kertoi kokemuksiaan
Mika Kuusijärvi.
- Minullekin tämä on ensimmäinen kertaa. Poliittisessa toiminnassa olen ollut
mukana. Puolueen taholta
kysyttiin halukkuuttani ja se
minulle passasi. Tehtävään
meitä on ennakkoon opas-

tettu ja on itsekin opiskeltu,
että siinä mielessä ihan ok,
kertoi Ari Pohjanvesi.
- Pitkälti yli kahdenkymmenen vuoden ajan olen istunut kaikki vaalit. Tarkemmin ajateltuna Pesälän
Antin ajoista lähtien, olisiko
ollut 1980-luvun alkupuolella? Kaikki vaalipäivät ovat
olleet erikoisia, mutta nämä
aluevaalit varmaan jäävät
mieleen. Äänestyspaikkana
olemme uudessa paikassa
täällä. Pirtin Kurkisalissa ja

aluevaalit ovat ensimmäiset.
Vaalit ovat aina mielenkiintoisia, katsoipa niitä kotona
tai täällä. Poliittiset puolueet
esittävät ihmisiä vaalilautakuntiin. On kysytty ja aina
olen lähtenyt. Äänestyspaikalla olemme neutraaleja,
emme saa vaikuttaa äänestäjiin millään tavalla, kertoi
pitkänvaalitoimitsijan kokemuksen omaava Elvi Räisänen.
Ape Nieminen

Sirpa Timonen-Nissi kertoi monista mahdollisuuksista pieni ele -keräyksen tukemiseen. Kurenalan vaalilautakunnan puheenjohtaja Erja Komulainen ja vaaliavustaja Pekka Törmänen
Sirpan juttusilla.

Pudasjärvellä Keskusta
suurimpana 1655 äänellä
Suomen 21:lle hyvinvointialueelle valittiin
vaaleissa 23.1 valtuutetut aluevaltuustoihin.
Pohjois-Pohjanmaalle valittiin 79 valtuutettua,
joiden joukossa on Pudasjärviset Keskustan
ehdokkaat Anni-Inkeri Törmänen 957 äänellä ja
Olga Oinas-Panuma 893 äänellä.
Pudasjärvellä
äänesti 2708 henkilöä, joista oli
hyväksyttyinä 2692 ääntä
ja hylättyjä 16 ääntä. Äänestysprosentti oli 43,5,
joten
äänestysprosentti jäi alle Pohjois-Pohjanmaan äänestysaktiivisuuden 48,1 ja alle myös koko
Suomen äänestysaktiivisuuden 47,5 prosenttia. Iijokilaakson kunnissakin
Pudasjärvi jäi pitämään
perää: Kuusamo 43,1 %,
Taivalkoski 43,3 % ja Ii

44,2 %.
Pudasjärvellä Suomen
Keskusta oli ylivoimaisesti
suosituin puolue 1655 äänellä ja 61,5 prosentilla. Perussuomalaiset 321 ääntä 11,9,
Vasemmistoliitto 212 ääntä 7,9, Kokoomus 203 ääntä
7,5, SDP 145 ääntä 5,4, Vihreä liitto 59 ääntä 2,2, Liike
Nyt 38 ääntä 1,4, Kristillisdemokraatit 31 ääntä 1,2, Valta kuuluu kansalle 22 ääntä
0,8 ja muut 6 ääntä 0,2 prosenttia.

Äänestysalueiden äänestysprosenteissa Sarakylä oli
jälleen paras 49,4 prosentilla, Hetekylä-Kipinä 45,7,
Kurenala 43,6, Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski 42,4, Ervasti-Jaurakka-Puhos 42,3 ja
Siurua 37,2 prosenttia.
Pudasjärvisten ehdokkaiden äänimäärät: Törmänen Anni-Inkeri Kesk 957,
Oinas-Panuma Olga Kesk
893, Virtanen Katri Kok 277,
Tihinen Antti Vas 164, Nissi Hannu PS 157, Kuopus
Tiina SDP 78, Soronen Paula PS 77, Ikonen Eija Vas 60,
Nieminen Ari-Pekka KD
50, Parkkila Sanna Vihr 43,
Heikkinen Kaisu Liike Nyt
42, Pohjanvesi Tapio SDP 41,
Kipinä Suvi Vihr 40, Jurmu
Pekka SDP 25, Vähäkuopus

Törmänen Anni-Inkeri Keskusta ääniä 957.

Oinas-Panuma Olga Keskusta ääniä 893.

Hanne Vihr 13, Taikavaara Terhi Vihr 12 ja Inget
Irma Vihr 6 ääntä.

Keskustan aluevaaliteemat
perustuivat asiaosaamiseen
ja lähipalveluiden säilyttämiseen koko maakunnassa.
Äänestäjät antoivat meidän
kahdelle
aluevaaliehdokkaalle Anni-Inkeri Törmäselle ja Olga Oinas-Panumalle
täyden tuen ja he tulivat valituiksi Pohjois-Pohjanmaan
aluevaltuustoon.
Toisin kuin ennen vaaleja julistettiin vallan keskittyvän Ouluun, niin maakunnasta valittiin 42 edustajaa

ja Oulusta 37 aluevaltuutettua. Kannatti äänestää, niin
ennakkoarvailut eivät toteutuneet.
Pudasjärven
Keskusta
kiittää ehdokkaita, vaalityössä mukana olleita ja tärkeimpänä Keskustaa äänestäneitä! Teidän tuellanne tämä
mahtava tulos saavutettiin.
Nautitaan hetki hyvästä vaalituloksesta ja tästä on
hyvä jatkaa eduskuntavaaleihin.
Pudasjärven Keskusta

Aluevaaleista arkiseen
aherrukseen
Aluevaalit on nyt koettu, ja niiden kunniaksi selailin
Vitsivaalit-kirjaa. Heti alkuun on kerrottava, ettei tässä
Jiri Salinin toimittamassa huumoripläjäyksessä yritetä arvostella äänestysprosenttia tai ehdokasasettelua.
Ehei, 10 vuotta sitten markkinoille tuotettu vitsilukemisto (Karisto Oy 2012) sisältää ikivihreitä huumorin
kukkasia muun muassa sotilaselämän arkipäivästä.
Kas näin:
Potkua lisää. Puolustusvoimien taloudellinen tilanne on
johtanut siihen, että puolustusministeriössä on ryhdytty
etsimään armeijalle sponsoreita. Ensimmäinen sponsorisopimus on jo tehty – Mars-patukoiden valmistajan kanssa.
***
Wanhojen witsien aatelia: Armeijassa oli kaappitarkastus. Alokkaita neuvottiin esittelemään kaappi sanomalla: –
Tämä on alokas sen-ja-sen kaappi.
Ensimmäinen alokas: – Tämä on alokas sen-ja-sen kaappi.
Vääpeli: – Ei noin tietenkään, vaan sanotte oman nimenne sen-ja-sen tilalle!
Alokas: – Tämä on alokas sen-ja-sen kaappi, herra vääpeli!
Vääpeli: – Oletteko aivan tomppeli! Mikä on nimenne?
Alokas: – Alokas Senjanen, herra vääpeli!
***
Sotamies joutui sotaoikeuteen syytettynä siitä, että hän
oli sanonut esimiestään puupääksi. Satatuomari kysyi: –
Onko syytteessä perää?
Sotamies: – Ei ole, herra sotatuomari. Minä vain sanoin:
”Herra vääpeli, pankaa kypärä päähänne, sillä tikka lentää
tännepäin!”
***
Hevosmiesten Uutistoimisto HUTI kertoo tuoreessa uutisessaan pankkiryöstöstä:
Rosvo pankkitiskillä: – Tämä on ryöstö! Tyhjentäkää kassa kassiin ja sassiin!
Pankkivirkailija tiukasti: – Vetäkääpä solmio suoraksi,
hiukset taakse päin ja sassiin – teitä kuvataan just nyt!
***
Tarjoilija ravintolassa: – Herra on jo siinä tilassa, että teille ei enää tarjoilla.
Asiakas: – Mi-mistäs te minun tilani muka ti-tiedätte?
Tarjoilija: – No kun te kuoritte ranskalaisia perunoita!
***
Lähikuppilassa: – Se Mokasen ja Mukisen pitkä riita on nyt
päättynyt.
Kake: – Ahaa. Sotakirveet on siis haudattu?
Make: – Ei vaan Mukinen.
***
Laihialaiset ovat huolissaan jatkuvasti nousevasta bensan hinnasta.
Jamppa: – Kohta ei auta muu kuin luopua kokonaan siitä vehkeestä.
Samppa: – En tiennytkään, että sinulla on auto.
Jamppa: – Minä puhuikin tupakan sytyttimestä!
***
Martti Kähkönen

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut
AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON
KORJAAMOPALVELUT

HAUTAKIVIPALVELUT

KATSASTUSPALVELUT

JP AUTOMAALAAMO

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN
TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA

-KORJAUKSET
• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

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

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

info@koilliskivi.fi

0400 891 974 Teollisuustie 2, 93100 Pudasjärvi

Avoinna
ma-pe klo 9-17

www.katsastusteam.fi

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

JÄTEHUOLTOPALVELUT

Jätteiden vastaanottopaikat

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

FYSIOTERAPIAPALVELU
Fysio Aurea,
Hyvän Olon Keskus Pirtti, liiketila 2,
Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi
puh. 040 650 1992
- Fysioterapiapalvelut myös ilman lääkärin lähetettä
- Fysioterapeutin suoravastaanotto selkä-, niska- ja
olkapääasiakkaille
- Äitiysfysioterapia ja äitiysliikuntavalmennus

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

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

0400 389 015

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

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset ja muut
päivittäiseen toimintaan liittyvät asiat:
p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai toimisto@kiertokaari.fi.

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

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.

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA,
METSÄNEUVONTAA

KELLOSEPÄNLIIKE

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

0400 585136 www.kiinteistonelio.fi

IETIN RATTAAT Ky

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset

Naamanka Ky

P. (08) 822 084
Jukolantie 2, Pudasjärvi

Metsäpalvelu Tuomaala Oy

Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla

P
P
P
P
P
P

Leimaus
Puukauppapalvelut
Tila-arviot
Metsäsuunnittelu
Maanmuokkaukset
Metsäviljely

P
P
P
P
P

Metsäveroilmoitukset
Ojitus
Nuoren metsän hoito
Kemeratuet
Taimet ja siemenet

Puistotie 2, Pudasjärvi

Metsänomistaja,
ota yhteyttä!

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, tuomo.tuomaala@outlook.com
Lauri Tuomaala 040 935 9560, laurituomaala@outlook.com

Kurenpojilla kotipelien viikonloppu

Miehet selvään voittoon, P19 tasapeliin
Viikonloppuna
22.-23.1.
Tuomas Sammelvuo -salilla pelattiin ilman kotiyleisöä kaksi futsalottelua, kun
lauantaina Miesten FutsalKakkosessa
Pudasjärvelle
saapui Puleward City ja sunnuntaina P19 Futsal-Liigassa mittaa toisistaan ottivat
Kurenpojat ja Limingan Pallokarhut.
Miesten
edustusjoukkueen ottelussa Kurenpojat jatkoi hyvää virettään
ja otti selvän 8-2 voiton oululaisvieraista.
Kurenpoikien sankariksi nousi joukkueen nuorimpiin kuuluva
Otto Niemelä, joka viimeisteli kotijoukkueen viisi ensimmäistä maalia. Kotijoukkueesta maalinteon makuun
pääsivät myös Joonas Pahkala, Juuso Illikainen ja Pekos

Barwani. Vierasjoukkue ei
saanut ottelussa maalihanojaan auki, vaan Puleward Cityn molemmat osumat merkittiin kotijoukkueen omiksi
maaleiksi.
Ottelun parhaina pelaajina palkittiin vierasjoukkueen Aapo Kuivila ja kotijoukkueen Otto Niemelä.
Sarjan kärjessä jatka HauPa,
josta toisena oleva Kurenpojat on vain pisteen päässä.
Sunnuntaina P19 Futsal-Liigan ottelusta kehkeytyikin varsinainen jännitysnäytelmä,
vaikka
kotijoukkueen kannalta ottelun alku vaikuttikin epätoivoiselta.
Liminkalaiset siirtyivät ensimmäisellä
puoliajalla parhaimmillaan
1-6 johtoasemaan. Kurenpojat onnistuivat kuitenkin

tauon aikana ryhdistäytymään ja ottivat pelin takaisin
omiin käsiinsä. Kotijoukkue
teki peräkkäin neljä maalia
nousten tasatilanteeseen 6-6.
LiPK siirtyi vielä hetkeksi johtoon, mutta Kurenpojat viimeistelivät tilanteeksi
ensin 7-7 ja heti perään 8-7.
Viimeisillä sekunneilla vierasjoukkue kuitenkin onnistui vielä kampeamaan itsensä tasoihin 8-8.
Kurenpoikien maalikuningas oli ottelussa kolme
maalia tehnyt Pekos Barwani. Kaksi maalia viimeisteli sekä Otto Niemelä että
Yannick Ntambwe, ja lisäksi
Ville Kyngäs onnistui maalinteossa kerran. Parhaana
pelaajana palkittiin vierasjoukkueelta Manuel Saari ja
kotijoukkueelta Abdulaziz

Miesten pelissä mv Olli-Pekka Kokko ja puolustaja Pekos Barwani estävät Puleward Cityn
maalintekoyrityksen. Vasta 15-vuotias Pekos Barwani teki miesten pelissä yhden maalin ja
sunnuntain P19 -pelissä peräti kolme maalia.

Azeza.
Vaikka
tällä
hetekllä yleisö ei pääse peleihin,

niin Kurenpoikien pelit on
katsottavissa
Kurenpoikien
YouTube-kanavalla

https://youtu.be/cpbKrtSXSpo.
Pudasjärveläinen -lehti
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut
LAKIPALVELUITA

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO JA KUKKA KY, PIHLAJA

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN
Varatuomari Juha Asikainen

Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 30 vuoden ajan

•
•
•
•
•

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

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi

puh. (08) 824 162, 040 585 6217

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

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com
Oy

Paikallista rakennuspalvelua

• Suursäkeissä myös kaikki lajit.
• Kivikorit piha- ja
maisemointirakentamiseen.

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

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

Kauttamme mm. lämmitysjärjestelmien
uusimiset ja muutostyöt

-välitykset kaikkiin maihin

TARVIKKEITA JA
VARUSTEITA

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä Oy

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

Anon Ase ja Tukku

Kaikki isot ja pienet
rakennusalan työt
ammattitaidolla ja
toimitusvarmasti

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

PANKKI- JA
VAKUUTUSPALVELUITA

ERÄKESKUS

MAARAKENNUSTA

• Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym.

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

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT,
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET
-IKKUNAT ja OVET

myynti, asennus ja rahoitus

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

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

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

LVI- ja Rautatarvike Oy

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

Suora yhteys
pankkiisi
Päivittäiset pankkipalvelut
Nyman Jaana
010 257 1904
Outila Hanne
010 257 1917
Rahoituspalvelut
Illikainen Katri
010 257 1949
Semin Tiina
010 257 1910
Salojärvi Susanna 010 257 1930
Alatalo Riikka
010 257 1935
Dahl Merja-Leena 010 257 1902
Sijoituspalvelut
Graber Soile
010 257 1939
Naumanen Jenni 010 257 1950
Soronen Kaisa 010 257 1895
Yrityspalvelut
Wuolijoki Heikki 010 257 1936
Naumanen Jenni 010 257 1950
Vakuutuspalvelut
Löppönen Seppo 050 560 2581
Ylitalo Mikko
050 394 9707
Toimitusjohtaja
Purola Pertti

010 257 1920

Myyntijohtaja
Ivola Jonne

010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

YRITTÄJÄ ilmoita

PALVELUHAKEMISTOSSA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA
KUKKAKAUPAT
Meiltä:

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

OTA YHTEYTTÄ ja
KYSY EDULLISTA ILMOITUSTILAA:
Terttu Salmi p. 0400 499 745
-KUKKAVÄLITYS

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

La Cucina - mitä kuuluu?
Uusi pizzeria-ravintola La
Cucina aloitti viime joulukuussa Pudasjärven Kurenalla. Ensimmäinen kuukausi uudella yrityksellä on
takana ja uutta kohti mennään. Pizzerian työntekijä
Jagar Mahmud ja tarjoilija
Tarita Naumanen ovat olleet tyytyväisiä hyvään alkuun. Asiakkaat ovat keJagar Mahmud ja
Tarita Naumanen ovat
saaneet kehuja pizzerian
sisustuksesta ja hyvästä
ruuasta.

huneet pizzeria-ravintolan
kauneutta, palvelua ja hyvää ruokaa. Lasten leikkinurkkaus on ollut hyvä investointi.
– Pizzat, kebabit ja liharuukut ovat olleet tähän
mennessä pudasjärvisten tilatuimmat tuotteet. Ruokalistalta on tilattu kyllä
monipuolisesti muutakin.
Olemme saaneet hyvin vakioasiakkaita mm. työpaikkaruokailijoita on tullut lisää. Asiakkaita on käynyt
ihan mukavasti, iltaisinkin.
Tammikuun loppuun asti

saa ruokaa vain kotipakettiin kello 18 jälkeen koronarajoitusten mukaisesti. Olen
viihtynyt tosi hyvin. Meillä
on kiva työporukka ja mukavia asiakkaita. Tykkään
asiakaspalvelusta. Kassalla
toimiminen ei jännitä, koska työkokemusta on tullut
asiakaspalvelusta mm. Rkioskilta. Asiakaspalvelun
hyvä puoli on se, että jokainen päivä on erilainen, kertoi Tarita. AN
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ILMOITUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISESTA
HAKEMUKSESTA

* osta, myy, vuokraa...
MYYTÄVÄNÄ
saunallinen
rivitalokaksio 46 m2
(lasitettu terassi+varasto)
Rajamaantiellä
palvelukeskuksen
vieressä.
P. 0400 403 388.
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MYYDÄÄN tai
VUOKRATAAN
omakotitalo 105 neliöä
ja autotalli-varasto
Pietarilan alueella. Heti
vapaa. Lämmitysvaihtoehdot puu, öljy ja sähkö.
P. 040 6877 369.

Neova Oy on hakenut aluehallintovirastolta Pudasjärven
kaupungissa sijaitsevan Iso-Pukasuon turvetuotantoalueen
jälkihoitosuunnitelman hyväksymistä ja ympäristöluvan
rauettamista (Dnro PSAVI/9316/2021). Kuulutus ja asiakirjat
ovat nähtävillä 25.1.–3.3.2022 osoitteessa https://ylupa.
avi.fi. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden antamiseen
ilmenevät kuulutuksesta.

ILMOITUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISESTA
HAKEMUKSESTA

Kivarin Erä ry:n

VUOSIKOKOUSTA
ei voida järjestää tammikuussa
koronan vuoksi.
Johtokunta on päättänyt, että emme hae
Metsähallituksen aluelupaa tänä vuonna.

Puheenjohtaja

Kuren Metsästysseura ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
VUOSIKOKOUS
su 6.2.2022 klo 12.00 pidetään
Kuren kylätalolla.

Esillä sääntöjen määräämät asiat ja sääntömuutos.

Johtokunta

Koillismaan Hevosystävät ry:n

SYYSKOKOUS
pe 4.2. klo 17.00
Jyrkkäkosken raviradalla.
Sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Hallitus

Neova Oy on hakenut aluehallintovirastolta Vittasuon
turvetuotantoalueen ympäristöluvan rauettamista ja
jälkihoitotoimien vahvistamista Pudasjärven kaupungissa
(Dnro PSAVI/7354/2021). Kuulutus ja asiakirjat ovat
nähtävillä 20.1.–28.2.2022 osoitteessa https://ylupa.avi.fi.
Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden antamiseen ilmenevät
kuulutuksesta.

Mustanlammen
hiihtoreitillä
vilkasta
Mustanlammen hiihtoreitti on ollut ahkerasti kuntalaisten käytössä. Se näkyy
hiihtäjien
merkinnöistä
Mustanlammen kämpällä olevaan vihkoon. Hyvin kävijät on kyllä merkanneetkin. Viime vuoden
tammikuusta huhtikuun
puoleen väliin vihkoon oli
tullut 2178 merkintää. Kirjanneiden kesken arvottiin
palkintoja. Ne ilmoitetaan
voittajille ja julkaistaan
myös netissä. Arvonnassa
onni suosi seuraavia: Reijo
Talala, Terttu Ahonen, Lea
Erkkilä, Rauha Rääpysjärvi, Sisko Kälkäjä ja Seija Soronen. Palkinnot voi
noutaa Uimahalli Puikkarin asiakaspalvelusta.
Heino Ruuskanen,
liikuntapalvelut

Ilmoittautuminen on avoinna 1 - 15.2.2022

Esiopetuksen ensisijainen opetuspaikka on lähikoulu. Vuorohoitoa tarvitseville pyrimme järjestämään esiopetusryhmän päiväkodin yhteyteen.
Päiväkodin esiopetusryhmän koko on 8 henkilöä ja
se täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Aamu –ja iltapäivätoimintaa järjestetään 0-2
luokkalaisille Lakarin, Hirsikampuksen, Kipinän ja
Hirvaskosken kouluilla.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
www.pudasjarvi.fi/eskari
Hyvinvointi- ja sivistystoiminta

PUDASJARVI.FI

PERHEEN PARHAAKSI
– ”Armoa, toivoa ja rakkautta” -projekti
Kolmivuotinen
ennaltaehkäisevän
perhetyön tekevä
projekti esittelee
yhteistyökumppaneita,
jotka tekevät
kaupungissamme
työtä perheiden
parissa. Ensimmäisenä
esittelyvuorossa on
Pudasjärven kaupungin
nuorisopalvelut.

Nuorisotoimi
vastaa kaupungin
nuorisotyöstä

Ohtosen autiotupa Ohtosensaaressa.

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN SEKÄ ESIOPETUKSEEN
ILMOITTAUTUMINEN

Nuorisotoimen tehtävä on
tarjota lapsille ja nuorille mielekästä toimintaa vapaa-ajalle, olla läsnä, auttaa
tarvittaessa ja jakaa tietoa
lapsille ja nuorille. Lisäksi nuorisotoimi pyrkii edistämään suvaitsevaisuutta,
yhdenvertaisuutta ja kulttuurien moninaisuutta sekä
kestävää kehitystä. Kohderyhmäämme kuuluvat pääasiassa 7–18-vuotiaat lapset ja nuoret. Nuorisotoimen
pääpaikka nuorisotila Hyvän olon keskus Pirtissä,

mutta
nuorisotyöntekijät
voivat jalkautua esimerkiksi kouluille, sivukylille ja tapahtumiin.
Pudasjärven kaupungin
perusnuorisotyöstä vastaa
nuorisotoimi.
Nuorisotoimessa työskentelee tällä hetkellä yksi nuorisotyöntekijä,
mutta toista ollaan juuri rekrytoimassa. Nuorisotyöntekijät työskentelevät pääsääntöisesti silloin, kun lapset ja
nuoret viettävät vapaa-aikaa. Nuorisotilan pyörittäminen on yksi näkyvimmistä toiminnoistamme, mutta
järjestämme myös kerhotoimintaa koulun jälkeen. Nuorisotoimen yksi tehtävistä on
auttaa lapsia ja nuoria saamaan äänensä kuuluviin ja
auttaa vaikuttamaan paikkakunnan asioihin.
Nuorisotyöntekijät ohjaavat nuorisovaltuustoa, jossa tälläkin hetkellä on seitsemän nuorta. Järjestämme
kyselyitä nuorille, joissa he
saavat kertoa toiveitaan ja
ajatuksiaan esimerkiksi palveluista,
lomatoiminnoista sekä kerhotoiminnasta.
Nuorisotyöntekijät
työskentelevät myös sosiaalisen

Hyvän olon keskus Pirtin nuorisotiloissa Miika Raiskio, Marita
Hankila ja Juha Mertala.

median avulla järjestämällä
erilaisia kilpailuja, live-toimintaa lapsille ja nuorille.
Sosiaalinen media toimii tärkeänä tiedotuskanavana lapsille ja nuorille.
Nuorisotoimi
järjestää
lapsille ja nuorille loma-aikoina erilaisia toimintoja. Kesällä järjestämme alakoululaisille päiväleirejä ja
mahdollisuuksien mukaan
myös toimintaa nuorille. Erilaiset retket lähelle ja kauas ovat olleet suosittuja, laskettelusta
huvipuistoihin.
Kerhoja järjestetään syksyisin ja keväisin. Koulunuorisotyötä teemme koulukoh-

taisesti, sillä jokainen koulu
on omanlaisensa. Olemme
järjestäneet esimerkiksi välituntitoimintaa,
ryhmäytyksiä, oppitunteja jollakin tietyllä teemalla tai vain
oleskelleet koulun käytävillä, jotta lapset ja nuoret voivat tulla halutessaan jutulle.
Korona on harmillisesti hankaloittanut kouluilla käyntiä, mutta ei ole pysäyttänyt
hommia täysin.
Ota rohkeasti yhteyttä
nuorisotyöntekijöihin!
Marita Hankila
Nuorisotyöntekijä

Mitä etsivä nuorisotyö on?

Matkaa Rojolasta Ohtosen
autiotuvalle on hyvää hiihtolatua pitkin kuusi kilometriä.

PS. Nuottilammen laavu on
myös oiva kohde retkihiihtäjille. Taimenmutkan autiotupa Naamankajoen varressa
on hieno kohde yön yli vaellusretkelle. Ohtosen autiotuvalle on kuuden kilometrin latu Rojolasta, myös hyvä
retkikohde.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa kaikille 15-29-vuotiaille mahdollisuuden henkilökohtaiseen ohjaukseen ja
tukeen. Ensisijaisesti etsivät nuorisotyöntekijät palvelevat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella olevia
nuoria sekä niitä, jotka toivovat apua johonkin itseä
askarruttavaan asiaan. Etsivät auttavat nuoria rakentamaan oman näköistä elämää
– olosuhteita, joihin voi olla
itse tyytyväinen ja joiden
avulla voi jatkaa luottavaisin mielin eteenpäin.
Etsivä nuorisotyöntekijä
on rinnalla kulkija, joka aut-

taa selvittämään, miten ottaa seuraava askel. Mikään
asia ei ole liian pieni tai liian
suuri yhdessä ratkottavaksi!
Jos tunnet olevasi yksin tai
et tiedä keneltä jotain asiaa
kysyisit, on etsivä nuorisotyöntekijä se henkilö, jonka
puoleen kannattaa kääntyä.
Etsiviin voi aina ottaa yhteyttä helposti, luottamuksellisesti ja ilmaiseksi. Ei ole
asiaa, josta et voisi etsivältä
kysyä, eikä ole asiaa, johon
et yhdessä etsivän kanssa
löytäisi vastauksia!
Etsivä nuorisotyö tukee
niissä asioissa, jotka nuori
itse kokee tärkeäksi. Tapaa-

miset järjestetään siellä, missä nuori toivoo ja missä hänen on hyvä olla. Paikkana
voi hyvin olla esimerkiksi
kahvila, puisto, etsivän nuorisotyön toimitilat tai vaikkapa nuoren oma koti.
Etsivän nuorisotyöntekijä voi olla tukena esimerkiksi: ihan tavallisissa arjen
tilanteissa ja tekemisissä, ihmissuhteiden ja sosiaalisen
elämän miettimisessä/pohtimisessa, vapaa- ajan aktiviteettien ja harrastuksien
löytämisessä, mukana tukemassa terveyttä, jaksamista ja mielen hyvinvointia,
opiskelupaikkojen etsimi-

sessä, kouluihin tutustumisessa ja työpaikkojen etsimisessä (hakeminen, cv jne.)
tai kuntoutuksen mahdollisuuksien selvittämisessä,
raha-asioiden hoitamisessa
sekä toimeentulon, tukien
ja etuuksien (esim. Kela) hakemisessa, TE-toimiston tai
työllisyyspalvelujen kanssa
asioinnissa.
Kuinka etsivään nuorisotyöhön saa yhteyden? yhteysetsivaan.fi. Toimisto sijaitsee Hyvän olon keskus
Pirtissä.
Juha Mertala, Miika Raiskio
Etsivät nuorisotyöntekijät
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Livon metsistä riistaa - Esko Törmäsen tarinoita
- Joskus 1700-luvulla rakennettu tuparakennus oli päittäin Livojokea. Se purettiin
1950-luvulla. Sotain välissä valmistui nykyisen asuintalon vieressä oleva hirsitalo. Vanha tarina kertoo, että
sukuamme on ennen asunut
hallan arassa Siuruanjoen varressa. Mikkelinä olivat tulleet
tästä yli syvänmaan ja jokia
pitkin kirkolle. Siihen aikaan
vanha ukko oli vielä löytänyt
paleltumattomia mustikoita
tältä niemeltä. Silloin olivat
tehneet päätöksen, että tänne
me muutetaan. Tässä esi-isieni asuinpaikalla minäkin olen
ikäni asunut, kertoi Livolla
asuva maanviljelijä ja monesta vapaaehtoistyöstä tunnettu
Esko Törmänen.
Törmäsenniemi on kaunis
paikka Livojoen varressa. Joki
virtaa leveänä, muttei kovin
syvänä. Esko on pitänyt huolta, että perinteinen jäätie on
auki talvisin. Aina siitä on yli
menty, kesäisin veneellä, talvella jäätietä. Pihassa seisoo
pelastettu aittarakennus vuodelta 1767. Asunpaikalla on
ollut torppakin. Ennen elämä
oli vaikeata. Moni tila meni
huutokaupan kautta muille. Näin on historia tälläkin
asuinpaikalla. Esko muisteli
isän kertoneen, että vain yhtenä vuotena oli halla vienyt
sadon. Muina vuosina oli ohrasta tullut leipäviljaa. Vanha
valokuva seinällä todisti, että
tuvan takana oli ollut ennen
valtava perunamaa. Siitä riitti ravintoa ihmisille ja karjalle. Livojoessa on ollut lohta,
mutta nykyään vain siikaa,
harjusta, haukea ja istutettuna kirjolohta.

Nuorena
metsästämään
- Meillä oli amerikkalainen
vuonna 1905 tehty Vinsesteri. Se oli lyhytvartinen pienoiskivääri. Takaa nykäistiin
vireeseen ja peukalolla laukaistiin. Jurmun Sakke oli sen
tuonut Amerikasta ja jotenkin
joutunut meidän isälle. Isä ei
tykännyt metsästää, kun oli
kolme sotaa käynyt. Panoksia isä antoi minulle kuitenkin oravan- ja lintumetsästystä varten. Silloin taisin olla
13-15-vuotias. Puolakanahon

Paavolta sain myöhemmin
vanhan haulikon. Se oli huono ase, mutta minä sain sillä
hyvin riistaa.
Kerran kävelin Nissin kylän seudussa. Nissin Martti
tuli kaupasta ja sanoi,
- Tuossa on teeriparvi aivan lähellä. Niinpä lähin matkaan ja kiersin metsän kautta. Tuli auto takaapäin ja mies
kiväärin kanssa vallille. Martti huusi,
- Ammu ennen kuin tuo
ukko ampuu! Minähän näppäsin ja sain!
Ukko tutisi harmissaan,
että liekkö tuolla pojalla ees
lupia!
- No, eihän sitä lupia siihen aikaan ollut. Se oli sellaista seikkailua.

Hirviporukan
perustaminen
Kun hirviä alkoi olla metsässä, niin Esko haaveili Aintio
Eeron, Stenius Sepon ja Puolakanaho Väinön kanssa hirviporukan perustamisesta.
Vuonna 1968 he saivat kaadettua ensimmäisen hirven.
Oli vain yksi hirvilupa siihen aikaan. Rauhoitusvuosina 1970-1971 ei saanut metsästää. Parhaimpina vuosina
saimme toistakymmentäkin
hirveä. Eskolla oli hyvä hirvikoira Iiro, jolle ammuttiin
yli 70 hirveä. Koiratkin vanhenevat tai sairastuvat. Yhdellä koiralla oli kilpirauhasvaiva. Pekko-koirasta Esko
ei ole saanut varmaa tietoa,
hukkuiko se, söikö peto vai
nousiko autoon? Tällä hetkellä Esko kouluttaa neljättä koiraansa.
- Se oli niitä alkuaikoja,
kun metille mentiin kävelemällä. Ei ollut tuota Ranuantietäkään. Oli pyhäaamu.
Lähdettiin jo kotia kohti itsekukin. Reilun tunnin kuluttua tulin tulille ja totesin:
”Täällähän on ollut livolaisetkin nuotiolla”. Sitten hoksasin, että olin kävellyt sankassa sumussa ympyrää ja
tullut omalle nuotiolle! Kerran oli vaaranpaikka, kun Iiro-koira haukkui hirveä Saariojan varressa. Lähestyin
aikaista hirveä. Meillä oli
vain vasalupa enää. Yritin

Esko on yhteiskunnallisesta aktiivisuudestaan saanut paljon hyvää tunnustusta.

houkutella Iiroa pois. Hirvi
oli tosi vihainen, se tuli ojan
reunalle minua kohti. Tunsin
naamallani, kuinka se korskui, ilmanpaine oli kova! Aattelin, että jos tulee yhtäkään
lähemmäksi, ammun. Se oli
hurja! No, minä soitin livolaisille, kun tiesin, että heillä
on aikaisen lupa käyttämättä.
Niinpä kulkeuduttiin Ainttiojan varteen, tien päähän.
Minä ammuin ja siihen se putosi sellaiseen vanhaan ojaan.
Iirohan se sai liian pitkään
isännöidä sen kanssa. ”Menehän siitä pois!” Sehän räjähti mulle ja tarttui käteeni. Ei
auttanut, kun nostaa Iiro ylös
ja kysyä: ”Kumpiko se meistä on isäntä?” Niin, kyllähän
se katsoi minua vanhan näköisenä kuusen alta, kun se
minua näppäsi kädestä. Sittenhän selvisi, että livolaiset
olivat hakeneet ja laittaneet
hirven riipukseen, niin melkein itsestään olivat nahkat
tippuneet alas! Se oli ihan kel-

tainen nahkan alta, sairas tai
oliko pukattu autolla tms.?,
muisteli Esko.

Nuotiotulilla
parannetaan
maailmaa
- Syksyisin metsässä on mukava liikkua kaveriporukassa. Tulilla istutaan ja viisastellaan aina, että hirvi pitää
ampua hyvän kannon viereen! Porukka ruokkii yhteisöllisyyttä. Tulilla on aikaa
parantaa maailmaa! Meitä
on toistakymmentä ampujaa,
joista kaksi on naisia. Pienellä porukalla on kova työ saada hirvi metsästä pois. Ennen
se oli vielä vaikeampaa, kun
ei ollut niin tiheää metsätieverkostoa. Piti avata hirven
maha ja ottaa suolet pois. Lihat kannettiin palasina pois.
Joskus oli apuna hevonen.
Me aloitimme hirven metsästämisen ajo- tai kyttäysmetsästyksenä.
Nykyään

Iiro-koira oli muoto- ja käyttövalio.

käytämme koiraa apuna. Ollaan passissa sopivissa paikoissa tai noustaan torneihin
odottamaan.
- Ensimmäisen hirven sain
Iiro-koiralle vuonna 2000.
Naapurin ladon luona oli hirvi ja päästin koiran. Stenius
Mertsi soitti: ”Onko se sinun
koira, joka haukkuu tuossa törmällä?” En itse lähtenyt koiran perään, kun en
uskonut, että siitä tulisi tolkkua. Valkolan Anterolle soitin: ”Jos ne tulevat sinne,
niin ammu”. Antero sanoi:
”Ammu itse. Koirahan on sinun.” Niinpä hain pyssyn ja
puukon. Menin jokivarsipolulle ja siihen se hirvi jäi. Iiro
tiesi aina, missä hirvet ovat.
Kerran se haukkui 27 tuntia
yhtä hirveä. Monta yötä on
oltu autossa ja odotettu, milloin Iiro joutaisi kotiin? Hirvi ja koira makasivat varmaan kylekkäin? Pimeässä ei
voi ampua, on noudatettava
sääntöjä, tietää Esko.

- Kerran Kapustasuon laidalla Alangon ja Hietalan koirat haukkuivat. Meiltä puuttui aikuinen hirvi. Menin
haukkua kohti. Jäin 50 metrin päähän emästä ja vasasta.
Laskin repun ja aloin kahvittelemaan. Toinen koirista tuli
istumaan kenkäni päälle! Toinen jatkoi työtään. Pitkään
seurasin touhua. Lähtiessäni sanoin emälle: ”Tuo vasa
sinut pelasti!”, muisteli Esko
kiikkustuolissaan.
Eskon vaimon, Irman rooli on ollut järjestää maukkaat
eväät metsästysretkille. Irman apua on tarvittu myös
seuran järjestämissä peijaisissa. Joskus Irman eväät tulevat takaisin, kun koiramies
ei ehdi syömään. Pariskunta
viisastelee sitten kotona: ”Samaa lenkkiä kuljetetaan repussa pari viikkoa ja lopulta
siitä tehdään makkarakeittoa!”
Ape Nieminen

Tänä talvena on näkynyt runsaasti metsäkanalintuja, kertoo
Esko Törmänen.

Omaishoitajien vapaiden järjestämisestä
Pudasjärvellä tehdään laadukasta ja sydämellistä vanhustyötä. Tavoitteena on taata jokaiselle arvokas vanhuus.
Kun emme itse pysty enää
huolehtimaan
itsestämme,
meidän pitää pystyä luottamaan siihen, että joku meistä
huolehtii.
Omaishoito on yksi hyvistä vaihtoehdoista hoidon
järjestämisessä. Siinä lähimmäisenrakkaus toimii liikkeelle panevana voimana.
Työ on ympärivuorokautista

ja omaishoitajalle on lakisääteisesti turvattu lomaa kolme
vuorokautta kuukaudessa.
Vuorohoitopaikkoja
on
Oulunkaaren
Pudasjärven
kotihoidosta saamani tiedon
mukaan riittävästi. Lomat
pystytään järjestämään jokaiselle niitä hakevalle. Kolmen lomavuorokauden sijaan
usea vuorohoitojakso on viikon mittainen. Vuorohoitoa
toteutetaan Hirsikartanossa
ja mahdollisuuksien mukaan
myös kotona ja perhehoidos-

sa. Omaishoitajan kanssa sovitaan, missä vapaa järjestetään.
Lomalle lähteminen tästä työstä ei ole yksinkertaista. Arki on raskasta ja pientenkin muutosten teko vaatii
aina ponnistuksia. Jotta kaikki omaishoitajat pitäisivät lomansa, omaishoitajat tarvitsevat ammattilaisen rinnalleen,
joka huolehtii vapaapäivien
toteutumisesta. Ei riitä, että
odotetaan omaishoitajan yhteydenottoa. Tässä on paran-

tamisen varaa.
Omaishoitajan vapaiden
pitäminen ei ole itsekästä,
vaan mahdollistaa omaishoitajan jaksamisen ja sitä kautta laadukkaan hoidon omaishoidossa olevalle. Omaishoito
on hoitomuotona yhteiskunnalle todella edullista, joten
vapaiden järjestämiseen panostaminen on kaikkien osapuolten kannalta viisasta ja
samalla inhimillistä.
Lakkari perustettiin aikanaan vuorohoitoyksikök-

si palvelukeskukseen, mutta vuorohoitoa se ei tarjonnut
enää viimeisinä vuosinaan.
Lakkarin lakkauttaminen ei
siis ole heikentänyt vuorohoitoon pääsemistä. Lakkari
edusti Pudasjärvellä pitkäaikaista laitosmuotoista hoivahoitoa, joka monesta kunnasta on lakkautettu jo vuosia
sitten. Ketään ei saa hoitaa laitosmaisesti ilman lääketieteellisiä perusteita.
Pudasjärvellä on haluttu panostaa kodinomaiseen

asumispalveluyksiköissä tapahtuvaan hoitoon, jossa vanhukset asuvat yksiköstä vuokraamissaan kodeissa ja saavat
sinne tarvitsemansa hoivan.
Tällä hetkellä asumispalvelupaikkoja on riittävästi, mutta tulevaisuudessa vanhusten
määrän kasvaessa sekä kotiin
annettavaan hoitoon että kodinomaisen asumisen erilaisiin ratkaisuihin on panostettava nykyistä enemmän.
Anni-Inkeri Törmänen
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Valmista odotellessa

Halla Cafe&Catering muuttamassa Hirsihoviin

Kahvila-pitopalveluyrittäjä Henna Ryhänen vietti 40-vuotisjuhlapäivää tammikuun puolen välin jälkeen.

Halla Cafe&Catering on
muuttamassa uusiin tiloihin
Kurenalan Oikotien varrella
olevaan Hirsihoviin. Muutto- ja muutostyöt ovat vielä
hieman kesken. Tavoitteena
on avata ovet keskiviikkona
2.2. Yrittäjä Henna Ryhänen
on toiveikas ja iloinen uusien
tilojen löytymisestä. Avajaiset piti olla Hennan 40-vuotis syntymäpäivänä jo 19.1.,
mutta
tavaratoimituksien
odottelu sekoitti suunnitelmia.
- Fiilis on odottava. Haluaisin jo töihin! Pelthouse Ky
on tehnyt meille hienon keittiön. Entisestä kahvilasta siir-

rettiin keittiö ja linjasto tänne.
Yrittäjien yhteistyönä paikallinen LVI ja Rauta on huolehtinut sähkö- ja putkitöistä
ja Pohjanrahti on kuljettanut
vanhoja laitteita pois ja uusia
tilalle. Hirsikahvilasta olen
haaveilut 20 vuotta! Olen aivan innoissani. Kahvilatoiminnan sijasta keskitymme
tulevaisuudessa enemmän
lounasruokailun
tarjoamiseen. Hallan salaatit ja patongit pysyvät tietenkin listalla.
Tulee muutakin uutta lounas
vaihtoehtoa, kertoi Henna salaperäisesti.
Muuttohässäkkä on aina
stressaavaa. Nopeasti Pelt-

Hirsikahvila oli maanantaina 24.1. jo siinä määrin kunnossa, että siellä kokoontui Pudasjärven Yrittäjien hallitus järjestäytymiskokoukseen. Hallituksen jäsen Henna Ryhänen oikealla.

housin yrittäjä Markku aviomies Ollin avustuksella oli
saanut purettua, siirrettyä ja
kasattua kalusteita Kauppatie 4:stä Hirsihovin uusiin tiloihin. Halla Cafen liiketoiminta on joutunut käymään
hiljaisimmilla
kierroksilla muutaman viikon. Kokoustarjoilut Henna on voinut
hoitaa kotikeittiöstä käsin.
Uusien kylmä- ja lämpöhaudekalusteiden viiden viikon
toimitusaika oli aikamoinen yllätys. Toiminnallisesti ja taloudellisesti yrittäjä ei

LAATUKONEET TALVEEN
KONEET LUOVUTETAAN
KASATTUNA JA
KOEKÄYTETTYNÄ,
TARVITTAESSA
EDULLISESTI
KOTIINKULJETETTUNA.

ST 6272 P TRACK

● moottori STIGA WS 380
● 375 cc / 7,8 kW
● käsikäynnistys + sähköstartti 230V
● työleveys 72cm
● LED – ajovalot ja lämpökahvat
● liipasinohjaus
● kolmipyöräiset telat

2295€
● moottori STIGA WS 300
● 302 cc / 6,2 kW
● käsikäynnistys + sähköstartti
230V
● työleveys 66 cm
● LED-ajovalot ja lämpökahvat
● EASY TURN ohjaus
● 16” x 4.80-8 Snow Hog pyörät

45€

ST 227 KAKSIVAIHEINEN LUMILINKO
moottori HUSQVARNA
254 cc / 5,6 kW
käsikäynnistys + sähköstartti 230V
työleveys 68cm
LED-ajovalot ja lämpökahvat
ohjaustehostin
työntöaisan korkeudensäätö

PUDAS-KONEEN

PIENKONEKORJAAMO
KORJAAMME JA HUOLLAMME
MOOTTORI- JA RAIVAUSSAHAT, PUUTARHAKONEET,
MÖNKIJÄT, POLKUPYÖRÄT JNE.

35€

pesu
● huuhtelu
● esipesuaine ● huuhtelu
● vaahdotus ● puhallin +
pyyhekuivaus
● käsinpesu
● ovivälien
AL KA EN
huuhtelu
● kumisten etulattiamattojen

995€
●
●
●
●
●
●
●

AL KA EN

B. PLUSSAPESU

moottori STIGA WS 210
212 cc / 4,4 kW
käsikäynnistys + sähköstartti 230V
työleveys 62cm
yhdenkäden ohjaus
14” x 5.00-6 Snow Hog pyörät

1779€

1745€

A. PERUSPESU

● huuhtelu
● vaahdotus
● käsinpesu
● huuhtelu
● puhallinkuivaus

ST 4262 P
KAKSIVAIHEINEN LUMILINKO

ST 5266 P WS 300
KAKSIVAIHEINEN LUMILINKO

Kahvilan taustamusiikkina
soi entiseen tyyliin rock-musiikki. Aviomies Ollin kanssa, kun ollaan rock-ihmisiä,
niin meillä soi Radio Rock!
Lehtiä yms. löytyy, kahvikupposen ääressä pitemmän
tovin istuskellessa. Lapsiperheet on huomioitu, vaipanvaihtotaso ja leluhylly löytyvät. Tervetuloa tutustumaan,
innosti Henna.
Ape Nieminen

AUTOLLESI

moottori STIGA WS 250
252 cc / 5,2 kW
käsikäynnistys + sähköstartti 230V
työleveys 62 cm
LED-ajovalot ja lämpökahvat
EASY TURN -ohjaus
14” x 5.00-6 Snow Hog-pyörät

1475€
●
●
●
●
●
●

Henna toivottaa uudet ja entiset asiakkaat tervetulleeksi uuteen kahvila-ravintolaan. Uusien valomainoksien
ja ikkunateippauksien myötä Halla Cafe tulee varmasti näkymään katukuvassa.
Yrittäjänä Henna on joutunut investoimaan muuttoon,
muutostöihin ja kalusteisiin
huomattavan summan. Hän
oli iloinen saadessaan lainan
Pudasjärven Osuuspankista
Finnveran takauksella.
- Asiakaspaikkoja meille
tulee tähän 12-16 henkilölle.

KIILTOA JA SUOJAA

ST 5262 P

KAKSIVAIHEINEN LUMILINKO

●
●
●
●
●
●
●

voi odottaa niin kauan. Hennan on pitänyt turvautua
luoviin ongelmanratkaisutaitoihinsa. Esimerkiksi elintarvikkeiden
kylmäketjun
turvaamiseksi tarkoitettuja
kylmävetolaatikostoja yrittäjä etsii vielä ”kuumeisesti”.
Liikepaikka on hyvällä paikalla keskustassa Oikotien varressa, lähellä linjaautopysäkkejä. Halla Cafesta
voi kiireinen matkailija tai
kaupassa kävijä halutessaan
hakea nopeasti välipalaa
Take away:na. Yrittäjänä

C. TEHOPESU
+ VAHA

● huuhtelu
● kumisten etu● esipesuaine lattiamattojen
● vaahdotus
pesu
● käsinpesu ● vaha
● vannepesu ● puhallin +
pyyhekuivaus
● ovivälien
huuhtelu
AL KA EN

60€

D. TEHOPESU
+ KOVAVAHA

● tehopesu
● pitkäkestoinen
suoja
● raudan-ja
pienpoisto
maalipinnalle
● Collinite 476s ● helpottaa
- kovavaha
puhtaanapitoa

TUULILASIN
PINNOITUS

Nanolex Ultra Glass-pinnoite
● vähentää pyyhkijöiden
tarvetta

AL KA EN

AL KA EN

120€

65€

AUTOKOHTAISESTI RÄÄTÄLÖIDYT
AUTONHOITOPALVELUT:
KESTOPINNOITUKSET
Nanolex Si3D HD- pinnoite
● kulutusta kestävä suoja
maalipinnalle
● helpottaa merkittävästi
puhtaanapitoa
AL KA EN

200€

PUDAS

KONEELLISET
KIILLOTUKSET
● yksi- ja
moniasteisina

AL KA EN

200€

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa

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

Avoinna
ma-pe
9-17

