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Oulunkaaren kuntayhtymä 
lakkautetaan – Hyvinvointi-
alue jatkaa sen toimintaa

PUDASjärveläinen
s. 6

Vahvasti töihin  
Pudasjärvellä  
Talkshow s. 8

Pudasjärven Urheilijat 
kannustaa lapsia ja 
nuoria liikkumaan s. 10

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

Pudasjärvi-Syöte alueellaPudasjärvi-Syöte alueella

    0100 84250
1,25€/puhelu + 1,00€/min+pvm

Tilaa Kelataksi numerosta

Tilauspuhelu on maksuton ja palvelee 24/7.

Paikallinen ja Palveleva!

Nopeaan ja helppoon taksitilaukseen!

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

peräkärryt ja paljon muuta.

Potuttaako?Potuttaako?
Hanki talveksi ruokaperunat 
suoraan kellariisi?
Hannu Rekinen, Tyrnävä
Puh. 0400 285 227

Herkullista, tuttua kuhmolaista
SAVUSIIKAA JA -LOHTA

(myös suolasiikaa ja -lohta, 
kylmäsavulohta, siian mätiä)     

 PUDASJÄRVEN TORILLA
maanantaina 10.10. klo 10–16

Tervetuloa! 

Tervetuloa uimaan! 
Tarvittaessa kokeneet uimarit antavat ohjausta.

Voi tulla ilman uintiakin!
Grillimakkaroita, nuotiopannukahvia, mehua.

 ma 10.10. klo 17.30-18.30.  
Pietarilan lähiliikuntapuiston ranta.

TALVIUINTIKAUDEN 
AVAJAISET

Järjestää: Pudasjärven kaupunki,  Työpetari ry, 
PuU Kuntourheilujaosto ja Uintijaosto

Kylmä vesi virkistää

Eläinpuiston opaskoulutus 
16.10.2022 klo: 10-14

Koulutus on ilmainen ja sen suorittaneet voivat toimia 
oppaana ryhmille eläinpuistossamme. Koulutuksen 
edellytyksenä on sujuva englannin kielen taito, koska 
opastuksia tehdään pääosin englanniksi.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Kati Saukko, 
kati.saukko@ranuaresort.com, 040 644 9377.
Ilmoittautumiset 12.10.2022 mennessä.

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

569569--..
LUMILINKO FXA 66CM/2-VAIHE LUMILINKO FXA 66CM/2-VAIHE 
DB7103B-26LDB7103B-26L
Laadukas 2-vaiheinen lumilinko Laadukas 2-vaiheinen lumilinko 
isommallekin pihalle. Tehokas isommallekin pihalle. Tehokas 
Loncin 252 cm³ 4-tahtinen moot-Loncin 252 cm³ 4-tahtinen moot-
tori. Työleveys 66 cm, vaihteet tori. Työleveys 66 cm, vaihteet 
6+2. Pyöräkoko 13”, lumelle hyvin 6+2. Pyöräkoko 13”, lumelle hyvin 
sopivat karkeakuvioiset renkaat. sopivat karkeakuvioiset renkaat. 
LED-työvalo ja ohjaustehostin.LED-työvalo ja ohjaustehostin. 849849--..

LUMILINKO FXA 60CM/LUMILINKO FXA 60CM/
2-VAIHE DB71092-VAIHE DB7109
Laadukas pienemmällekin pihalle Laadukas pienemmällekin pihalle 
sopiva 2-vaiheinen lumilinko. Moot-sopiva 2-vaiheinen lumilinko. Moot-
torina tehokas ja taloudellinen Zon-torina tehokas ja taloudellinen Zon-
gshen 196 cm³ 4-tahtinen moottori. gshen 196 cm³ 4-tahtinen moottori. 
Työleveys 60 cm, vaihteet 6+2. Työleveys 60 cm, vaihteet 6+2. 
Pyöräkoko 13”, lumelle hyvin sopi-Pyöräkoko 13”, lumelle hyvin sopi-
vat karkeakuvioiset renkaat.vat karkeakuvioiset renkaat.

Raskaan kaluston 
määräaikais-, muutos-, ja 

rekisteröintikatsastukset sekä 
jarrusovitukset.

Kevyen kaluston määräaikais-, 
muutos- ja rekisteröintikatsastukset

Kilpa-autojen kuntokatsastukset

Ajoneuvojen rekisteröintipalvelut

www.haapalehdonkatsastus.fi   Lisätietoja 0400 795 900

Varaa aika 0400 164 654

PUDASjärveläinen
luettavissa www.vkkmedia.fi

Jari Keskiaho 040 516 0430, Sami Kaivorinne 040 560 5993 
Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi, Puh. (08) 822 007

PIHAT PUHTAAKSI!PIHAT PUHTAAKSI!

PUHALLIN PB-580, ECHO
C1057204&ECHO
ECHO PB-580 
- Tehokas reppumallinen 
puhallin vaativaan käyttöön.
Tekniset tiedot:
- mootori 58,2 m2

- 2,05 kW
- pikalukitus
- tehostettu moottorin 
  ilmanpuhdistus 575€575€
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Viime sunnuntaina vietetyn 
Mikkelinpäivän vietto jät-
ti tämän syksyn pääsiäiseksi 
kutsutun sunnuntain teeman 
mietittäväksi näin arkiviikol-
le. Näin syksyllä luonnon val-
mistautuminen talveen tekee 
näkyväksi elämän kiertoku-
lun. Keväällä maahan istu-
tettu siemenperuna on maa-
tunut, mutta samalla se on 
tuottanut uuden sadon.

Täällä Pudasjärvellä on 
pitkään ollut perinteenä luo-
da hauta umpeen saattoväen 
toimesta. Minulle on kerrot-
tu, että aiemmin tapana oli 
laulaa koko peittämisen ajan. 
Usein noissa tapahtumissa 
on veisattu virttä 297. Tuon 
virren kaksi ensimmäistä sä-
keistöä menevät näin:

1. Mun hyvään Herraani
mä panen toivoni.
Hän murheen, tuskan 

säällä
on auttajani täällä.
Jos kova onni kohtaa,
hän parhaaksi sen johtaa.
2. Vaan minä syntinen
niin usein hätäilen.
Saan Vapahtajaan luottaa,
hän pelastuksen tuottaa.
Eläissä, kuollessani
on turva Herrassani.
Virsi on kirjoitettu vuon-

na 1604 eli se hieman van-
hempi kuin Pudasjärven seu-
rakunta. Virren kirjoittaja 
vahvasti se lupaus, jonka Va-
pahtajamme on meille anta-
nut: Jumala on luvannut olla 
meidän kanssamme kaikissa 
vaiheissa, myös silloin, kun 
joudumme kohdakkain kuo-
leman kanssa. Virren kirjoit-

taja joutui näkemään paljon 
kuolemaa ympärillään, siksi 
virsi tuosta teemasta puhuu. 
Kuolemalla ei kuitenkaan ole 
meihin viimeistä sanaa, sil-
lä Jeesus lupaa seuraajilleen 
iankaikkisen elämän. Ehkä-
pä juuri siksi myös tuo virsi 
on valikoitunut veisattavaksi 
hautajaisissa.  

Vieläkin vanhempaa poh-
dintaa löytyy Psalmien kirjas-
ta, luvusta 86:
Sinä olet suuri ja teet ihmete-
koja, sinä yksin olet Jumala.
 Herra, neuvo minulle tie-
si, että noudattaisin sinun to-
tuuttasi.
Paina sydämeeni syvälle
pyhä pelko nimeäsi kohtaan.
 Herra, minun Jumalani, si-
nua minä kiitän koko sydä-
mestäni, iäti minä kunnioitan 
nimeäsi.

Sinun hyvyytesi on suuri,
sinä nostit minut tuonelan 
syvyyksistä. Ps. 86:10–13

Pelko jonkun asian edessä 
saa meidät miettimään, kuin-
ka voisin tästä selviytyä. Her-
ran pelossa on kyse ennen 
kaikkea siitä, että me tun-
nustamme olevan jotain mei-
tä suurempaa. Se saa meidät 
noudattamaan hänen käsky-
jään ja sitä kautta luomaan 
hyvyyttä ympärillemme. 
Jeesus voi meidät pelastaa, 
jos me laitamme toivomme 
Häneen.  

Keijo  
Piirainen

Jeesus antaa elämän

Rakas puoliso, isä ja vanhaisä

Erkki Antero
URMALA
s. 17.10.1940 Oulu
k. 23.8.2022 kotona Korvenkylässä

Siks mieluummin maantiellä tanssin,  
kun metsien humina se soi. 
J. Alfred Tanner (Kulkurin valssi)

Rakkaus ei koskaan häviä,  
kaivaten ja muistaen

Elsa
Eino, Jussi, Anu, Markus, Lasse sekä 
miniät ja vävy
Lastenlapset Tatu, Aaro, Johannes,  
Sakari, Aleksi, Miika, Eemeli ja Aati 
Ystävät ja serkut.

Jumalamme on tosi Jumala, joka pelastaa.  
Ja Jehova, suvereeni Herra,  
avaa pakotien kuolemasta. Ps.68:20.

Rakkaamme on saatettu lepoon läheistensä läsnäollessa. 
Kiitoksia niin paljon surussamme myötäeläneille.

Rakas Äiti, Mummi ja Iso-Mummi 

Sirkka Inkeri 
KUOPUS
o.s. Kenttälä

s. 10.6.1934 
k. 15.9.2022 Hirsikartanossa

Rakkaudella kaivaten
Ritva ja Martti
       Hannu, Liisa, Elli ja Alma
       Heikki
Raija
       Riikka, Olli, Hilda, Sulo ja Kalle
       Sanna, Sami ja Viivi
       Eetu ja Mira
sisko ja veljet perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Me näimme voimies vähenevän
ja tiesimme lähtösi lähenevän.
Emme pyytäneet Luojalta päiviä lisää,
vaan hiljaa kutsuimme taivaan Isää.
Sun hiuksias, kättäs kun silitimme,
sinä lähdit pois ja me toivotimme,
ota Äiti, Mummi syliisi taivaaseen,
kanna hellyydellä, peittele ja levätä anna.
On paikkasi tyhjä ja surumme syvä,
mutta tiedämme siellä sun on hyvä. 

Lapset ja lastenlapset 

Enkelit valkoiset taivaalta tuolta,
pitäkää Iso-Mummista hyvää huolta.  

Lastenlastenlapset

Siunaus on toimitettu 1.10.2022. Lämmin kiitos kaikille osanotosta ja kiitokset 
Hirsikartanon sekä Kurenkartanon henkilökunnalle Sirkan ja Toivon hyvästä hoidosta ja 

huolenpidosta. Kiitokset myös Hautaus- ja Kukkapalvelu Räisäselle. 
Sirkan ja Toivon Omaiset

Rakkaamme

Toivo
KUOPUS 
s. 24.8.1936 
k. 22.9.2022 Kurenkartanossa 

Rakkaudella kaivaten
Ritva ja Raija perheineen
Yrjö, Sylvi ja Arto
Aili ja Leo perheineen
Anna-Liisa ja Seppo perheineen
muut sukulaiset ja tuttavat  

Väsyneenä silmät suljit
siihen hiljaa nukahdit.
Yli rajan silloin kuljit
rauhan rannan saavutit.
Tuolle puolle tähtitarhain
seuratkoon sua kiitos parhain.
Muisto kaunis voimaa antaa
surun, kaipuun hiljaa kantaa.

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 9.10. kello 10. Toimittaa Vei-
jo Lohiniva, avustaa Jari Valkonen, kanttorina Keijo Piirainen, 
Vox Margarita. Striimaus YouTube-kanavan kautta. 
Iltakirkko seurakuntakodilla to 13.10 kello 19. Toimittaa 
Veijo Lohiniva, kanttorina Keijo Piirainen. Kirkkokuoro. Lo-
puksi iltatee.  
Raamattupiiri seurakuntakodilla keskiviikkoisin kello 18. 
Tervetuloa!
Miesten saunailta Hilturannassa ti 11.10 kello 18. Ohjel-
massa hartaushetki, saunomista, makkaranpaistoa ja yhdessä-
oloa. Mukana Jari Valkonen. 
Ystävänkammari to 13.10. kello 12.00 seurakuntakodilla.
Vanhustenviikon ohjelmaa: Viikkomessu seurakuntakodil-
la ke 5.10. kello 13.30. Valto Savolaisen konsertti seurakun-
takodilla ke 5.10. kello 17.00. Ennen konserttia kahvitarjoi-
lu, virtuaalinen luontokävely, tuolijooga ja puristusvoimatesti. 
To 6.10. Ulkoilua Rajamaanrannassa kello 12.00 alkaen. Ko-
koontuminen Rajamaanrannan laavulle. Ohjelmassa kävelyä 
rantaraitilla ja mukavia pieniä rastitehtäviä. Ulkoilun päät-
teeksi makkaran ja tikkupullan paistoa.
Lähetystalkooilta Talkootuvassa (Jukolantie 4) maanantaina 
10.10.2022 kello 18.00.
Tulossa: Lähetysilta seurakuntakodilla pe 14.10. kello 18. 
Lea Lukka kertoo terveisiä päättyneestä työkaudestaan Japa-
nissa. Hän on toiminut Pudasjärven seurakunnan nimikkolä-
hettinä maaliskuun 2022 loppuun saakka. Nyt hän vierailee 
työkauden päättymisen merkeissä lähettäjäseurakunnissa.
Lähetyksen tupakahvila keskiviikkoisin seurakuntakodin 
rippikoulusalissa kello 9.30–12. Myynnissä kahvia ja pullaa, 
pullaa myös mukaan, sekä villasukkia. Tervetuloa!
Nuoret Iltakahvila Rönö perjantaina 7.10. kello 18–22 seura-
kuntakodin alakerrassa.  Rönössä on kivaa tekemistä yhdessä. 
Tervetuloa rönöilemään!
Syyslomaleiri 3.–6.luokkalaisille Hilturannan leirikeskuk-
sessa 24.–25.10. Leirille mahtuu 25 lasta ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Leirin hinta on 10€. Ilmoittautumiset seurakun-
nan kotisivujen tapahtumakalenterin kautta viimeistää su 
16.10. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje. Lisätiedot leiris-
tä: tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 571 4636 (Ei ilmoittautumi-
sia!)
Alakouluikäisten retki Leos Leikkimaahan ke 26.10. Ret-
kelle mahtuu 45 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä. Retken 
hinta on 10€. Ilmoittautuminen seurakunnan kotisivujen ta-
pahtumakalenterin kautta viimeistää su 16.10. Huomioithan, 
että retki voi täyttyä jo ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. 
Ilmoittautuneille lähetetään retkikirje. Retki järjestetään yh-
teistyössä kaupungin nuorisopalveluiden kanssa. Lisätiedot 
retkestä: tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 571 4636 (Ei ilmoit-
tautumisia!)

Pakohuonepeli-retki Ouluun 7.–9. -luokkalaisille sekä toi-
sella asteella opiskeleville nuorille ja heidän huoltajilleen 
(äiti/isä/isovanhemmat) lauantaina 29.10. Retkelle nuo-
ri ei voi lähteä yksin, vaan hänellä on oltava mukana huol-
taja. Myös huoltajan tulee ilmoittautua retkelle. Lähtö seura-
kunnan seurakuntakodin pihalta kello 13.30 ja paluu samaan 
paikkaan kello 19 mennessä. Pakohuone-pelin lisäksi käym-
me yhdessä syömässä Oulun keskustassa ja sen jälkeen ehtii 
vielä käydä pikaisesti kaupoissa. Retkelle ilmoittaudutaan Pu-
dasjärven kaupungin verkkokaupan kautta viimeistään 19.10. 
mennessä.  Retkelle mahtuu 30 osallistujaa. Retki on ilmai-
nen. Tämän mahdollistaa Perheen parhaaksi projekti. Huo-
maathan, että retket voivat täyttyä jo ennen viimeistä ilmoit-
tautumispäivää! Retket järjestetään yhteistyössä Pudasjärven 
kaupungin nuorisopalveluiden kanssa. 
Lapsiparkki pe 7.10. ja 14.10. kello 9.30–12 seurakuntako-
dilla. Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin.  
Lapsiparkkiin otetaan 10 lasta kerrallaan, joista 4 voi olla vai-
pallisia. Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille P. 040 868 
4730 Tanja / P. 040 586 1217 Sirpa. Laitathan lapsellesi pie-
nen välipalan ja juoman mukaan, vaippaa tarvitsevalle vaip-
pa ja pyyhe.
Iltaperhekerho ma 10.10. kello 17.30–19.30 seurakuntako-
dilla.
Perhekerho ke 12.10. kello 10–12.30 seurakuntakodilla. 
Perhekerhoihin ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset yhdes-
sä vanhempien, isovanhempien, kummien tai muun aikuisen 
kanssa. Yhdessäoloa, leikkiä, vaihtuvaa ohjelmaa, pikkukirk-
kohetki sekä pientä suolaista ja makeaa.  
Tulossa tänä vuonna 3 vuotta täyttävien yhteiset synty-
mäpäiväjuhlat su 16.10. kello 15 seurakuntakodilla. Kutsut 
synttärisankareille on tulossa postitse.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597. 
Kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 
11.30–14 sekä to kello 12–15. p. 08 882 3100. 
Rauhanyhdistykset: Seurat Anni-Inkeri ja Matti Törmäsellä 
7.10. kello 18 (Seppo Leppänen), seurat ry:llä su 9.10. kello 
16 (Pekka Lehto, Urpo Illikainen), seurat Sarakylän koululla 
su 9.10. kello.12.00 ja 19.00 (Jari Hintsala, Esko Löppönen).
Kuolleet: Sirkka Inkeri Kuopus 88 v, Toivo Kuopus 86 v. 

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,75 €/pmm. 
Sisäsivut  1,70 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €, Hintoihin lisätään alv. 24%.

Pudasjärveläinen ilmestyy keskivikkoisin.  
Aineisto toivotaan toimitukseen 

viimeistään maanantaina klo 12 mennessä. 

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvis-
ta 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. 

Toimittaja
Ari-Pekka ”Ape” Nieminen 050 533 8779 
nieminen.ape@gmail.com

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

PUDAS-
järveläinen

Onnittele 
tai 

ota osaa
Pudas-

järveläinen-
lehden 

palstoilla.

Ilossa ja surussa mukana
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MONIPUOLISET  
FYSIOTERAPIAPALVELUT  

AMMATTITAIDOLLA

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

CORONARIA KUNTOUTUS- JA  
TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

Varaa aika p. 010 525 8801 tai  
ajanvaraus.coronaria.fi

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 6.-9.10. ELLEI TOISIN MAINITA.

ERÄ

HERKKUTORILTA

Voimassa TO-LA 22.-24.9.

SUOMI

400260

HerkkutoriltaHerkkutorilta
Pidätämme 

oikeuden 
muutoksiin!

Keskiviikko
Metsäsienikeitto L, G 
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G 
Kermaperunoita L, G
Riisiä L, G
Kebabkastike L, G
Pasta Carbonara L, G

Perjantai
Lapin riistakeitto L, G
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G 
Kermaperunoita L, G 
Rosmariini- 
perunoita L, G 
Sipulipihvi L, G 
Feta-kasviskiusaus L, G

Tiistai
Lihakeitto L, G
Uunilohi L, G 
Perunamuusi L, G
Kermaperunoita L, G
Metsäsienipossua L, G
Lohikiusaus L, G

Torstai
Kylmäsavulohikeitto L, G 
Uunilohi L, G 
Perunamuusi L,  G
Kermaperunoita L, G 
Keitin perunoita L, G 
Palapaisti L, G
Broileri Ceaser-pasta L

Maanantai
Jauhelihakeitto L, G 
Uunilohi L, G 
Perunamusi L, G
Kermaperunoita L,G
Lihapullakastike L, G
Tomaatti- 
mozzarellapasta L 

Päivittäin
Broilerin koipireisiä, grillikylkeä, palvikylkeä, päivän lämpimät kasvikset, päivän salaatit

Pitkäaikasesti edulliset Pirkka- tuotteet! 
Voimassa 29.9.-30.10.2022

3 PKT

Ilman Plussa-korttia 0,99 kpl (5,66/kg) Ilman Plussa-korttia 2,79 kpl (5,17/kg)

2 KPL 2 KPL

Ilman Plussa-korttia 2,29 kpl (11,45/kg)

4 KPL

Ilman Plussa-korttia 0,69 kpl (3,94/kg)

-12 %
Plussa-etu

500 250
-9 %

Plussa-etu

Voimassa TO-LA 6.-8.10.

TUORE  
SUOMALAINEN  

PERATTU MUIKKU
Saimaa, Suomi, säävaraus

599
KG

Ruokamestarin
KUUMA  

GRILLIBROILERI
Raakapaino n. 1,3 kg 
Alkuperämaa Suomi

699
KPL

Voimassa TO-LA 6.-8.10.

HERKKUTORILTA

Ruokamestarin

NAUDAN MAKSA
Palana, pihveinä tai jauhettuna, 

kaupan valikoiman mukaan

895
KG SUOMI

Voimassa TO-LA 6.-8.10.

HERKKUTORILTA

1495
KG

TUORE  
SUOMALAINEN  
TAIMEN
Kasvatettu, Suomi

Voimassa TO-LA 6.-8.10.

HERKKUTORILTA

ERÄ

Atria

GOUTER  
MAKKARATANKO
1400 g (4,25/kg)

595
KPL

4.-
Atria

KUNNON ARKI LAATIKOT 
350-400 g (3,33-3,81/kg)

Ilman Plussa-korttia 1,89 rs (4,73-5,40/kg)

3 RS-29 %
Plussa-etu

ISOJA  
VAPAAN KANAN  
MUNIA 6 kpl/408 g ja  
VIRIKE KANANMUNA  
10 kpl/580 g (2,59-3,68/kg) 
Rajoitus 2 erää/talous

Ilman Plussa-korttia 
1,89-2,19 rs (3,78-4,63/kg)

3.- 2 RS

-20-31 %
Plussa-etu

SodaStream

PEPSI MAXI 
no sugar, 440 ml (11,34/l)

499
PLO

LEIVON 
KANELIKORPPU ja  
SOKERIKORPPU 

2 kg

599
PSS

ESIPAISTETTU
MAUSTEVOI
PATONGIT
175 g, pakaste

LENKKI 
540 g

-10 %
Plussa-etu

KINKKU- tai 
KANA-
SUIKALE 
 200 g

RIISIVÄLIPALAT 
175 g

-12%
Plussa-etu

Kuulumisia seurakunnasta
Jari Valkonen 
jatkaa seurakunta-
pastorina
Pudasjärven seurakun-
nan seurakuntapastori Jari 
Valkonen oli alkuvuodes-
ta virkavapaalla. Jari haki 
seurakuntapastorin vir-
kaa Iisalmen seurakunnas-
ta ja tuli valituksi. Virassa oli 
kuuden kuukauden koeaika, 
jonka aikana seurakunta ehti 
tulla tutuksi ja samalla oli ai-
kaa miettiä: ”Olenko oikeas-
sa paikassa? Miltä tuntuisi 
jatkaa täällä?” Jari tuli poh-
dinnoissaan siihen tulok-
seen, että halusi palata enti-
seen virkaansa Pudasjärven 
seurakuntaan. Niinpä hän 
heinäkuussa palasi takaisin 
tuttuihin maisemiin.

- Minut on otettu yllättä-
vän hyvin vastaan. Ihan oi-
keasti välillä punastuttaa, 
kun kuulee, miten on kaivat-
tu takaisin. Ehkä olen tehnyt 
jotain oikein. Tämä tieto ve-
tää nöyräksi. Omassa työssä-
ni jatkan 

raamattupiirin vetämis-
tä ja diakoni Marko Väyry-
sen kanssa pidämme syksyn 
mittaan myös sururyhmää. 
Myös jumalanpalvelusten 
toimittaminen ja kirkolli-
set toimitukset, kuten hau-
taan siunaamiset ja kasteet 
ovat totta kai osa työtäni. 

Seurakunta ja seurakuntalaiset voivat iloita kahdesta hyvästä 
aikaansaavasta työntekijästään.

Toimenkuvassani ei ole ta-
pahtunut muutoksia eli vas-
tuullani on diakonia- ja lähe-
tystyö.

Nuorisontyön- 
ohjaaja Sirpa  
Kukkohovi 
Sirpa aloitti seurakunnan 
nuorisotyönohjaajana maa-
liskuussa. Nyt puoli vuotta 
jälkeenpäin hän kertoo ole-
vansa hyvällä mielellä, kun 
on päässyt mukavasti työ-
hön sisään. Hän on tykän-
nyt työstään. Sirpa aloitti 
työt keväällä talvirippikou-
luun tutustumisella. Kesäl-
lä hän oli vetäjänä yhdel-
lä rippileirillä. Sirpa kertoi, 
että hän tykkäsi olla muka-
na muutamilla diakoni Mar-
ko Väyrysen järjestämillä 
kylänuotioilloissa. Näin eri 
kylät ja kyläläiset tulivat tu-
tuiksi. Alkusyksyn USKAL-
LA SANOA EI-leirellä hän 
tutustui pudasjärvisiin seis-
kaluokkalaisiin nuoriin Hil-
turannan leirikeskuksessa. 
Kahdella yön yli kestävällä 
leirillä oli kaikkiaan 73 nuor-
ta luokanvalvojineen ja tuki-
oppilaineen. Leireillä olivat 
mukana myös terveydenhoi-
taja, kuraattori ja kaupun-
gin nuorisotyöntekijät sekä 
seurakuntien nuorisotyön-
ohjaajat. Leireillä vieraili-

vat myös Hirsikampuksen 
rehtorit vanhempainilloissa. 
Syyskuun taitteessa Sirpa oli 
suunnittelemassa ja toteutta-
massa tulevien rippikoulu-
laisten aloituskirkkoa, jossa 
oli mukana vajaat 100 ripa-

rilaista. Sirpa on vastuussa 
juuri alkaneesta isoskoulu-
tuksesta yhdessä muiden 
seurakunnan työntekijöiden 
kanssa. 

Ape Nieminen

Kaunis kesä muistojen ketjussa mukana 
kulkee.

Kotikoivut, valkorunkoiset vihreä oksai-
set, niitä ei voutikaan mielestä viedä voi. 

Pihlajat kainosti punastelee, lehdet pitää 
pudottaa pois. 

Ilman pitkää pimeää talvea ei uutta kau-
nista kesää tulla eikä olla vois.

Mauno Ruokangas 

Kesän 
muisto

KIRPPIS MA-TI 
10.-11.10 

KLO 11-15
Lukiontie 1 

(ent. leipomo) 

Tervetuloa!
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Syksyä tekee – terveiset Kanadasta
Pudasjärveläinen Jukka Jokikokko matkusti, kuten 
on aiemmin kerrottu, Kanadaan, New Brunswikin 

provinssin Sussexiin 28.2.2022 monitoimikonetta 
ajamaan. Kerromme tässä juttusarjassa Jukan 

kuulumisia ”rapakon takaa”.

Syksy ja ruska saapuvat hil-
joksiin tännekin, vaikka päi-
vä lämpötilat pyörivät edel-
leen parinkymmenen asteen 
tietämillä. Hallitsijakin vaih-
tui kun Elisabeth kuoli ja 
Charles astui valtaan. Asi-
asta uutisoitiin medioissa 
laajasti, mutta mitään näky-
vämpää vaikutusta sillä ei 
kansakunnan elämään ole 
ollut. Elisabethin ja kuninga-
tar Victorian kuvat ovat vielä 
taaloissa. Saa nähdä korvaa-
ko Charlesin kuva Elisabet-
hin jossain vaiheessa.

Vesisateita on nyt ollut 
enemmän, ja niiden myötä 
kulkeminen metsäteillä vai-
keutunut. Täkäläiset metsä 
– ja syrjätiet ovat pääasias-
sa savisilttiteitä, joiden pin-
toja ei sorasteta. Kuivina ol-
lessaan tiet on kovia kuin 
betoni, mutta kastuessaan 
muuttuvat luistinradoik-
si, joilla liikkuminen on hy-
vin työlästä ja haastavaa, ja 
ilman nelivetoa paikkapai-
koin jopa mahdotonta. Puu-
tavara–autoilla sitä myöten 
sitten ovat omat ongelmansa 
liikkumisissa. 

Perjantaina tuuli ja myrs-
kysi kunnolla, kun Fiona-
myrskyn laitama meni tästä 
ylitse. Puita ei voinut kaataa 
kuin myötätuuleen ja oksa-
kasat vei tuuli mennessään. 
Metsätuhoja ei tälle alueel-
le juurikaan tullut pääasias-
sa varmaan siksi, että puus-
to on nuorta ja onneksi oltiin 

myrskyn laitamilla, joten ta-
lotkin säästyivät. Muual-
la sen sijaan on monenlaista 
harmia myrskystä tullut.

Työkohteet  
ennallaan
Työkohteet ovat säilyneet 
kutakuinkin ennallaan. Nyt 
on hakattu pääasiassa Bank-
sinmäntyä, jotka kasvavat 
täällä rungoiltaan aika kie-
roiksi, joten niiden tekemi-
nen on toisinaan aika työläs-
tä. Lehtipuuleimikoita me ei 
tehdä, mutta niitäkin tulee 
satunnaisesti vastaan pals-
toilla. 

Kuusi, pihta ja kaikki 
mäntytukit hakataan täällä 
3,70 metrin mittaan, jos lat-
valäpimitta on yli 20 senttiä. 
5,5 metrin mittaan, jos lat-
va on 16 cm ja muita mittoja 
ei ole. Lehtipuuta käytetään 
täällä pääasiassa vaneri-
viiluiksi. Isoista ja suorista 
vaahteroista ja koivuista teh-
dään 2,2  – 3,5 metrisiä viilu-
tukkeja. 

Muutoin tukkimitat sa-
mat kuin havupuilla. Kui-
tupuut ovat samanmittaisia 
2,50 – 2,75 metriä, jos latva-
mitta on 90 mm. Haavat kat-
kotaan vapaalla katkonnalla 
2,50 – 5,50 metrisiksi. Saarnia 
ja Lehmusta hakataan vain 
talvella, mutta mitat niille-
kin ovat samat. Pikkutukke-
ja tehdään ainoastaan havu-
puista 2,75 metrom mittaan, 
jos latvamitta on 107 mm. 

Kuusi ja Pihta poikkeukse-
na, joista tehdään 2,75 – 3,30 
metriä, jos latva on 107 mm.

Metsästyskausi 
parhaimmillaan
Täällä on hirven – ja peuran-
metsästyskausi menossa ja 
metsästyskausi muutoinkin 
parhaimmillaan. Karhun-
metsästys on luvanvarais-
ta ja säänneltyä ja sitä val-
votaan tiukasti, kuten myös 
muuta metsästystä. Karhun-
kaatolupia ei myönnetä pal-
joakaan ja saajat arvotaan ni-
milistan mukaan. Hirvilupia 
myönnetään yksi metsästä-
jää kohden ja metsästystä 
valvotaan. 

Oleskelu – tai työluval-
la täällä ollessa ei voi ostaa 
ruutiasetta. Metsästystä voi 
ja saa kuitenkin harrastaa 
talja – ja varsijousilla sekä 
riittävän vahvoilla ilma–
aseilla, joiden luoti on 5.5 
mm eli kaliberi 22, jotka ne-
kin täällä hyväksytään täällä 
metsästysaseiksi ja niitä voi 
ostaa jokainen ilman erillis-
tä lupaa. Muutoin metsästys 
kulkee samaa vötkistelyra-

taa kuin Suomessakin, paitsi 
että kansallispuistoihin, ret-
keily– ja virkistysalueille ei 
aseen kanssa ole asiaa. Tääl-
lä porukat ajelevat tavallisil-
la tai 4-paikkaisilla mönki-
jöillä tai maasto–autoillaan 
pitkin metsiä saalista katse-
lemassa. Asetta saa kuljet-
taa mönkijässä, kunhan se 
on jotenkin kötöstelty ajok-
kiin kiinni.

Kalastuksen suhteen on 
väljempää. Yhdellä luvalla 
saa kalastella koko provins-
sin alueella niin paljon kuin 
tykkää.

Energiapula ei ole täällä 
näkynyt. Bensiinin hinta on 
halpunut kovasti ja on täl-
lä hetkellä noin euron litra, 
mutta kalliimpaa vielä kuin 
mitä vuosi sitten. Dieselin 
hinta on pikkuisen kohon-
nut. Sähkön hinta on edel-
leen sama missä se on ollut-
kin eikä ole kuulunut että 
sen hinta nousisi.

Uusi metsäkone 
Suomesta
Uusi Ponsse -kone on lopul-
takin saapunut tänne maa-
hantuojan lanssille. Nyt odo-

uska tekee tuloaan täälläkin, vaikka pakkasöitä ei vielä ole ollut.

Työauto saunan vieressä.

4 Aikaisemmin tulleet suo-
malaiset rakensivat saunan 
peräkärryn rungon päälle.

Uusi Ponsse Fox odottelee lisälaitteiden asennusta Monctonissa, A.L.P.A.:n liikkeessä. Kuitupuu tehdään lyhyenä ja määrämittaisena Suomen vapaan katkonnan sijaan.

Osbun ideointi kantaa hedelmää – Nyt äänestetään
Me kysyimme, että mihin 
käyttäisit 10 000 euroa, jos sai-
sit päättää Pudasjärven kau-
pungin euroista. Saimme 27 
vastausta. Kaupungin johto-
ryhmä kävi vastaukset läpi 
ja valitsi 10 loppuäänestyk-
seen menevää ehdotusta, jois-
ta voi äänestää oman suosikin 
www.pudasjarvi.fi etusivul-
la tai paperisella äänestys-
lomakkeella kyläkaupoissa 
sekä kirjastossa ja kirjastoau-
tossa.

Osa ideoista oli sellaisia, 

että ne pitää viedä kaupungin 
investointiohjelmaan. Tekni-
nen johtaja Janne Karhu ker-
too vievänsä investointioh-
jelman suunnitelmavuosiin 
ehdolle Liikennepuiston yh-
teyteen rakennettavaksi kiin-
teän betonisen skuutti- ja 
skeittiparkin. Tämän hetki-
neen kustannusarvio on noin 
250 000 euroa. Viranhaltijat 
tekevät ehdotuksia ja valtuus-
to päättää lopullisen talousar-
vion kunakin vuonna.

Toiveissa oli myös eläke-

läisille liikuntaan (uimahalli/
sali) vapaakortteja. Tällä het-
kellä eläkepäätöksen saaneil-
le on Puikkarissa hyvinvoin-
tipassi, joka maksaa 40 euroa 
vuodessa. Sillä saa käydä ui-
massa ja kuntosalilla niin 
paljon kuin haluaa ja siihen 
kuuluu myös kaksi ohjattua 
liikuntatuokiota viikossa.

Lisäksi toivottiin ilmai-
sia uimahallikäyntejä lapsil-
le ja nuorille tai jopa perheil-
le. Tällä hetkellä koululaiset 
pääsevät maksutta uimaan 

kuusi kertaa vuodessa kou-
lun kautta.

Iijoen sillan kaiteisiin kai-
vattiin jokimaisemamaalaus-
ta. Tien puolelle maalausta ei 
saa laittaa liikenneturvasyis-
tä. Pyörätieltä näkyy jokimai-
sema erittäin hyvin.

Kirjaston 2. kerroksessa on 
lainattavissa erilaisia ulko- ja 
sisäliikuntaan tarvittavia vä-
lineitä, mm. lumiliukukenkiä, 
lumikenkiä, retkeilyvarustei-
ta ja kahvakuulia. Niistä kan-
nattaa kysyä lisätietoja kirjas-

ton henkilökunnalta.
Opasteiden lisäämistä toi-

vottiin niin Pirtin kuin koko 
Kurenalan alueelle. Tästä on 
jo tehty valtuustoaloite, joten 
asiaa ollaan viemässä eteen-
päin.

Ideoissa toivottiin lapsi-
perheiden kohtaamispaik-
kaa. Tällä hetkellä kohtaamis-
paikkoja löytyy jo Pirtistä ja 
4H:lta.

Asukastupatoiminnasta 
on käynnissä neuvottelut yh-
distystoimijan kanssa. Tähän 

toimintaan voi hyödyntää 
3.10.2022 voimaan tulleita yh-
distysten maksuttomia tiloja. 
Tämänkin toiminnan aloitta-
miseen voi hakea kehittämis- 
ja toimintatukea.

Lämpimät kiitokset ideoi-
jille. Nyt on sitten äänes-
tyksen aika. Muista käyttää 
ääntäsi, koska eniten ääniä 
saaneet ehdotukset viedään 
toteutukseen. Se on sitä osbua 
eli osallistuvaa budjetointia.

Kaupunki tiedotus 

tellaan, että pääurakoitsija 
käy pistämässä nimensä pa-
pereihin ja konetta pääs-
tään varustelemaan täkäläi-
siä vaatimuksia vastaavaksi. 
Täällä on oma byrokratian-
sa, joka toimii välillä hyvin 
nopeasti ja toisissa asioissa 
taas hitaasti. Koneen koh-
dalla näyttää viraston rattaat 
pyörähtelevän hitaasti, mut-
ta jospa kone saadaan tässä 
lähiaikoina työmaalle asti.

Sateet täällä tulevat 
yleensä tasaisina ja runsaina 
sateina. Tihkusadetta har-
vemmin esiintyy. Paikalliset 
kertovat, että oikea talvi al-
kaa täällä vasta tammikuus-
sa. Mutta jo marras– joulu-
kuussa saattaa sataa lunta 

ja sitä tulee yleensä se puoli-
metriä kerralla, mutta sulaa 
nopeasti myös pois. Tam-
mikuussa lunta sataa run-
saasti ja sen puolisen metriä 
aina kerrallaan. Pakkaset ki-
rivät –40 asteeseen ja ylikin, 
ja kestävät pitkään. Talvi on 
kuitenkin lyhyt ankaruu-
destaan huolimatta. Maalis-
kuun lopulla kevät jo alkaa 
taittelemaan pakkasen nis-
koja ja sulattelemaan lumi-
kerroksia ja päästään lauh-
keimpiin ilmoihin käsiksi. 
Kohtahan se nähdään, min-
kälainen se täkäläinen syk-
sy ja talvi oikein onkaan. R.E

Terveiset kaikille 
lukijoille ja tutuille!
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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 6.-12.10. TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 6.-7.10. LAUANTAINA 8.10. MA-TI 10.-11.10. KESKIVIIKKONA 12.10.

TORSTAI-LAUANTAI 6.-8.10. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 10.-12.10.

KENKÄOSASTOLTA
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12129595
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550000

449999

119999
kg

113939
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10100000
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110000
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49499595
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2 kg/2 kg/
taloustalous
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2 pss

AtriaAtria
KANANKANAN
HORNETHORNET

SIIPIPALATSIIPIPALAT
800-900 g800-900 g

HKHK
HERKKU-HERKKU-
MAKSA-MAKSA-

MAKKARAMAKKARA
150 g150 g

PARSA-PARSA-
KAALIKAALI

500 g500 g
EspanjaEspanja

Atria Kunnon ArkiAtria Kunnon Arki
ATERIATATERIAT

300 g300 g

PALVI-PALVI-
KASSLERKASSLER
palana ja palana ja 
siivuinasiivuina

AtriaAtria
KEITTO-KEITTO-
KINKKU-KINKKU-
LEIKE LEIKE 
350 g350 g

Atria Kanan Atria Kanan 
FILEESUIKALEFILEESUIKALE
1 kg, hunaja1 kg, hunaja

AtriaAtria
LAUANTAI-LAUANTAI-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

Atria KananAtria Kanan  
MINUUTTIPIHVI MINUUTTIPIHVI 
760 g 760 g 
hunajahunaja

Snellman Snellman 
NAUDANNAUDAN
JAUHELIHAJAUHELIHA
10% 400 g10% 400 g

Espanjan Espanjan 
SATSUMASATSUMA

MummonMummon
Aidot poimu Aidot poimu 
RANSKAN-RANSKAN-
PERUNAT PERUNAT 450 g450 g

Eesti PagarEesti Pagar
VALKO-VALKO-
SIPULI- SIPULI- taitai
YRTTI-YRTTI-
PATONKI PATONKI 175 g 175 g 

Saludo Saludo 
KAHVIKAHVI
450 g450 g

Irto Irto 
AURINKO-AURINKO-
SALAATTISALAATTI

Atria Atria 
Kunnon Arki Kunnon Arki 
GRILLINAKKIGRILLINAKKI
840 g840 g

Atria Atria 
Kunnon Kunnon 
HERKKU-HERKKU-
LENKKILENKKI
450 g450 g

BANAANITBANAANIT

MrMr
PANINITPANINIT

235 g235 g

SkittlesSkittles
KARKKI-KARKKI-
PUSSIPUSSI
174 g174 g

Forssan Forssan 
RIISI-RIISI-
PIIRAKKAPIIRAKKA
6 kpl/390 g6 kpl/390 g

IrtoIrto  
KARJALAN-KARJALAN-
PAISTIPAISTI

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

ValioValio
KREIKKALAISETKREIKKALAISET

JOGURTITJOGURTIT
150 g150 g

KivikylänKivikylän
PIKNIK PAISTI PIKNIK PAISTI 
n. 1,5 kg/kpln. 1,5 kg/kpl

Fazer Fazer 
KANELI- KANELI- taitai  
OMAR-OMAR-
PUUSTIT PUUSTIT 
220-240 g220-240 g

AtriaAtria
METSÄS-METSÄS-
TÄJÄN-TÄJÄN-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

KotimainenKotimainen
tuoretuore  
KIRJOLOHIKIRJOLOHI

Olvi Olvi 
LIMSATLIMSAT
0,95 l0,95 l
sis. pantitsis. pantit

SuomalainenSuomalainen
TOMAATTITOMAATTI

MaalaisMaalais
KANAN-KANAN-
MUNATMUNAT
10 kpl10 kpl

Old El PasoOld El Paso
TORTILLATORTILLA
8 kpl/326 g8 kpl/326 g

Porsaan Porsaan 
TALOUSKYLJYKSETTALOUSKYLJYKSET

Hyvä Hyvä 
NAUTA JAUHELIHANAUTA JAUHELIHA
rasvaa max 10% rasvaa max 10% 

11119595

Snellman Snellman 
KOTLETTIKOTLETTI
6 kpl/300 g6 kpl/300 g

TyttöjenTyttöjen
Softshell  Softshell  
KENGÄTKENGÄT
Koot: 28-35Koot: 28-35

PoikienPoikien
Softshell  Softshell  
KENGÄTKENGÄT
Koot: 28-35Koot: 28-35

MiestenMiesten
Brand Brand 
NEULE-NEULE-
PUSERO PUSERO 
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

MiestenMiesten
Jussi Jussi 
NEULE-NEULE-
PUSEROPUSERO
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Naisten Naisten 
Coastine Coastine 
TOPPATAKKITOPPATAKKI
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

179,-179,-

13139595

TarmoTarmo
RETKIKIRVES RETKIKIRVES 35 cm35 cm

39399595

Fiskars Fiskars 
RETKIKIRVES RETKIKIRVES X7X7

Hellberg Secure 1H Hellberg Secure 1H 
KUULOSUOJAIMET KUULOSUOJAIMET 
Päälakisangalliset kuulonsuojaimet Päälakisangalliset kuulonsuojaimet 
tarjoavat erinomaista käyttömukavuutta tarjoavat erinomaista käyttömukavuutta 
ja laatua kaikille ammattikäyttäjille. Kevyt ja laatua kaikille ammattikäyttäjille. Kevyt 
ja kestävä sankarakenne, mukavat peh-ja kestävä sankarakenne, mukavat peh-
musteet ja helppo kokosäätö takaavat musteet ja helppo kokosäätö takaavat 
täydellisen istuvuuden kaikenkokoisiin täydellisen istuvuuden kaikenkokoisiin 
päihin. Suojaustaso 1 soveltuu alhaisille ja päihin. Suojaustaso 1 soveltuu alhaisille ja 
keskivoimakkaille melutasoille, 75–90 dBkeskivoimakkaille melutasoille, 75–90 dB

Hellberg Secure 3H Hellberg Secure 3H 
KUULOSUOJAIMET KUULOSUOJAIMET 
Päälakisangalliset kuulonsuojaimet tar-Päälakisangalliset kuulonsuojaimet tar-
joavat erinomaista käyttömukavuutta ja joavat erinomaista käyttömukavuutta ja 
laatua kaikille ammattikäyttäjille. Kevyt ja laatua kaikille ammattikäyttäjille. Kevyt ja 
kestävä sankarakenne, mukavat pehmus-kestävä sankarakenne, mukavat pehmus-
teet ja helppo kokosäätö takaavat täydelli-teet ja helppo kokosäätö takaavat täydelli-
sen istuvuuden kaikenkokoisiin päihin. Suo-sen istuvuuden kaikenkokoisiin päihin. Suo-
jaustaso 3 soveltuu voimakkaille ja erittäin jaustaso 3 soveltuu voimakkaille ja erittäin 
voimakkaille melutasoille, 100–115 dB.voimakkaille melutasoille, 100–115 dB.

Hellberg SECURE  Hellberg SECURE  
2H RELAX2H RELAX
RADIOKUULONSUOJAINRADIOKUULONSUOJAIN
Kuulonsuojain AM/FM-radiolla. Relax Kuulonsuojain AM/FM-radiolla. Relax 
suojaa kuuloasi samalla, kun kuuntelet suojaa kuuloasi samalla, kun kuuntelet 
suosikkiradioasemaasi. Suurilla säätimillä suosikkiradioasemaasi. Suurilla säätimillä 
virität AM/FM-radion tarkasti, myös käsi-virität AM/FM-radion tarkasti, myös käsi-
neet kädessä.neet kädessä.
- AM/FM-radio- AM/FM-radio
- Pyörivät säätönupit- Pyörivät säätönupit
- Automaattinen taajuussäätö (AFC)- Automaattinen taajuussäätö (AFC)
- EPS (Electronic Protection System)- EPS (Electronic Protection System)
- 3,5 mm AUX-tulo- 3,5 mm AUX-tulo
- Ulkoinen 3,5 mm:n audioliitäntä.- Ulkoinen 3,5 mm:n audioliitäntä.

Hellberg Xstream LD  Hellberg Xstream LD  
Bluetooth kuulevaBluetooth kuuleva
KUULONSUOJAIN KUULONSUOJAIN 
Bluetoothilla varustettu kuulonsuojain Bluetoothilla varustettu kuulonsuojain 
musiikin suoratoistoa varten. Kuulosi on musiikin suoratoistoa varten. Kuulosi on 
suojattu samalla, kun nautit suosikkimu-suojattu samalla, kun nautit suosikkimu-
siikistasi erinomaisella äänenlaadulla, ja siikistasi erinomaisella äänenlaadulla, ja 
sisäänrakennetun puhemikrofonin avulla sisäänrakennetun puhemikrofonin avulla 
voit soittaa puheluita. Aktiiviset kuuntelu-voit soittaa puheluita. Aktiiviset kuuntelu-
mikrofonit kummassakin kuvussa takaavat mikrofonit kummassakin kuvussa takaavat 
erinomaisen suuntakuulon, luonnollisen erinomaisen suuntakuulon, luonnollisen 
äänen ja keskustelujen, varoitussignaalien äänen ja keskustelujen, varoitussignaalien 
ja muiden tärkeiden tietojen kuulemisen ja muiden tärkeiden tietojen kuulemisen 
suojausta vaarantamatta.suojausta vaarantamatta.
- Bluetooth®- Bluetooth®
- Tasoriippuvainen aktiivinen kuuntelu- Tasoriippuvainen aktiivinen kuuntelu
- IPX4-luokan vedenpitävyys- IPX4-luokan vedenpitävyys
-  Suunniteltu musiikin kuunteluun-  Suunniteltu musiikin kuunteluun
- Handsfree-puhelut melussa- Handsfree-puhelut melussa
- Painikesäätimet- Painikesäätimet
- USB-lataus- USB-lataus
- Ääniavustajatuki - Ääniavustajatuki 
- Pariston virransäästötoiminto- Pariston virransäästötoiminto

19199595

32329090

79799595

14149595

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

SaarioinenSaarioinen
PIZZATPIZZAT

200 g200 g

39399090 39399090 94949090

Naisten Naisten 
Copenhagen Copenhagen 
PUSEROPUSERO
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Naisten Naisten 
Marinello Marinello 
NEULEPUSERONEULEPUSERO
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

Naisten Naisten 
Coastine Coastine 
TOPPATAKKITOPPATAKKI
Koot: 36-46Koot: 36-46

59599090 59599090 79799595

Lassie poikien Lassie poikien 
TOPPA-TOPPA-
HAALARIHAALARI
Koot: 92-116Koot: 92-116

Lassie tyttöjen Lassie tyttöjen 
TOPPA-TOPPA-
HAALARIHAALARI
Koot: 92-128Koot: 92-128

Lasten Lasten 
PARKATAKKIPARKATAKKI
topattutopattu
Koot: 122/128-158/164Koot: 122/128-158/164

TyttöjenTyttöjen
Waterproof Waterproof 
NILKKURITNILKKURIT
Koot: 28-35Koot: 28-35

LastenLasten
Waterproof Waterproof 
NILKKURITNILKKURIT
Koot: 28-36Koot: 28-36
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Pudasjärven kaupunginhal-
litus päätti esittää valtuus-
tolle tiistain 27.9. kokoukses-
saan yksityistiekäytäntöjen 
mukaisesti Valkolan yksi-
tyistien perusparantami-
sen avustamista, koska tien 
käyttö palvelee vakituisesti 
ja ympärivuotisesti asuttujen 
kiinteistöjen liikkumistarpei-
ta sekä yksityistiekunta on 
saanut rakentamiseen tai pe-
rusparantamiseen valtion-
avustuksen. Kaupungin 
avustus on 15 prosenttia hy-
väksyttävistä kustannuksis-
ta, kuitenkin enintään 2808 
euroa. 

Aloituslupa Valkolan yksityistien perusparantamiseen

Oulunkaaren kuntayhtymä lakkautetaan 
– Hyvinvointialue jatkaa sen toimintaa
Pudasjärven kaupungin-
valtuusto kokousti torstai-
na 22.9. Hyvän olon kes-
kuksen Kurkisalissa peräti 
viiden varajäsenen paika-
tessa varsinaisten valtuu-
tetun poissaoloa. Histori-
allisena päätöksenä tehtiin 
päätös Oulunkaaren kun-
tayhtymän purkamisesta ja 
samalla hyväksyttiin aiem-
min neuvoteltu purkamisso-
pimus. Uudet hyvinvointi-
alueet aloittavat toimintansa 
1.1.2023. Samalla sosiaali- ja 
terveydenhuollon tehtävät ja 
pelastustoimen järjestämis-
vastuu siirtyvät kunnilta ja 
kuntayhtymiltä hyvinvoin-
tialueille ja lisäksi Oulun-
kaaren jäsenkunnille tuotta-
mat kuntapalvelutoimiston 
palvelut siirtyvät kuntien 
valitsemille in-house -yh-
tiöille, joten Oulunkaaren 
kuntayhtymä pitää purkaa. 
Jäsenkuntina ovat Pudasjär-
ven lisäksi Ii, Simo, Utajär-
vi ja Vaala, joiden kaikkien 
purkamispäätöksen yhtey-
dessä myös purkamissopi-
mus on hyväksyttävä jäsen-
kuntien valtuustoissa. Sitten 
aloitetaan selvitysmenettely 
ja laaditaan loppuselvitys ja 
viimeinen tilinpäätös, jotka 

myös hyväksytään kuntien 
valtuustoissa. Vesa Riekki ja 
Erkki Honkanen tulkitsivat 
puheenvuoroissaan valtuu-
tettujen haikeita tuntoja tätä 
historiallista päätöstä tehtä-
essä. Kumpikin valtuutettu 
olivat 12 vuotta sitten myös 
hyväksymässä Oulunkaa-
ren kuntayhtymän perusta-
misen. Kuntayhtymän kun-
tien yhteistyötä kiiteltiin ja 
oli saatu myös suuria säästö-
jä sote -menoissa. 

Takaus  
Vuokrataloille
Pudasjärven Vuokratalot 
Oy:lle myönnettiin miljoonan 
euron takaus kaupungin ko-
konaan omistaman Vuokra-
talot Oy:n ja Kuntarahoitus 
Oyj:n kanssa perustamalle 
kuntayritystodistusohjelmal-
le. Takaus on voimassa vuo-
den 2025 loppuun saakka. 
Vuokratalojen toimintaa ja ta-
kausasiaa esitteli toimitusjoh-
taja Jouko Väänänen. 

Yksityisteille 
avustuksia
Päätöksiä tehtiin kolmen yk-
sityistien avustamisesta. 
Avustusanomuksia esitteli 

tekninen johtaja Janne Karju. 
Valkolan yksityistien perus-
parannukseen myönnettiin 
suunnittelukustannuksiin 
3808 euron avustus. Poiju-
la-Valkin yksityistien sillan 
tai rummun suunnittelukus-
tannuksia päätettiin avustaa 
14 652 eurolla. Tien piirissä 
todettiin olevan 13 ympäri-
vuotista taloutta. Panuman 
yksityistien sillan rakenta-
miskustannuksia avustetaan 
15 prosentin osuudella, kui-
tenkin enintään 63 939 sum-
malla, josta vähennetään 
aiemmin suunnittelukustan-
nuksiin myönnetty avustus 
24 180 euroa. 

Verotulot  
kertyneet hyvin
Hallintojohtaja Seija Turpei-
nen esitteli talouden toteu-
man elokuun loppuun saak-
ka. Verotulot ovat kertyneet 
1,2 miljoonaa euroa talous-
arviota paremmin ja valtion-
osuudet talousarvion mu-
kaisesti. Ennusteen mukaan 
loppuvuodesta odotetaan 
vielä parempaa. Vuosikate on 
talousarviota parempi eli pa-
rempaan suuntaan ollaan me-
nossa kaupungin taloudessa, 
kertoi Turpeinen. 

Nuoriso- 
valtuustoon  
kummeja
Keskustan valtuustoryh-
mä jätti valtuustoaloitteen, 
jossa esitetään nuorisoval-
tuuston kummijärjestel-
män käynnistämistä. Kum-
mijärjestelmässä jokaisesta 
valtuuston puolueryhmäs-
tä nimettäisiin valtuutettu 
tai varavaltuutettu nuoriso-
valtuuston nuva-kummiksi, 
joiden tehtävänä olisi pitää 
yhteyttä nuorisovaltuuston 
kanssa ja valtuusto voisi ha-
lutessaan kutsua kumme-
ja kokouksiin. Kummit va-
littaisiin valtuustokauden 
alussa ja he toimisivat teh-
tävässään koko valtuusto-
kauden ajan. 

Nuva-kummit toimi-
sivat kytköksinä nuori-
sovaltuuston ja kaupun-
gin päätöksentekoelimien 
välillä. Tarvittaessa kum-
mit voisivat ohjata, auttaa 
ja neuvoa poliittisissa ky-
symyksissä, vaikuttamisen 
mahdollisuuksissa, aloittei-
den laatimisessa ja muis-
sa Nuorisovaltuuston tär-
keiksi katsomissa asioissa. 
Kummijärjestelmä vahvis-
taa Nuorisovaltuuston yh-
teistyötä luottamushenki-
löiden kanssa ja Suomen 
Nuorisovaltuustojen Liit-
to ry suosittelee jokaiselle 
kunnalle lautakunta- ja val-
tuustokummin nimeämistä. 

Kehittämisavus-
tuksesta tukea 
sivistys- ja  
hyvinvointiin
Perussuomalaisten val-
tuustoryhmä esitti valtuus-
toaloitteessaan, että kau-
pungin kehittämisrahastoa 
pienennetään 250 000 eu-
roon vuodesta 2023 alkaen. 
Samalla myös esitettiin, että 
”säästö” käytettäisiin sivis-
tys- ja hyvinvointitoimen 
menojen kattamiseen.

Pirtin tienvarsi- ja 
sisäopasteisiin 
parannusta
Valtuutettu Sointu Veivo jätti 
valtuustoaloitteen, jossa totesi 
olevan puutteita terveyskes-
kuksen/sairaanhoitopalvelu-
jen löytämisen osalta Hyvän 
Olon Keskus Pirttiin. Puut-
tuvien päivystysaikojen ta-
kia rakennuksen yhteyteen 
ei ole mahdollista saada kai-
kille näkyvää ja opastavaa 
terveyskeskuksen virallista 
opastemerkkiä. Tämä puu-
te on korjattava mahdolli-
simman pikaisesti selvittä-
mällä mahdollisuus asentaa 
opastemerkit/-viitat raken-
nukseen johtavien teiden var-
sille ja rakennuksen pihalle. 
Pirtin sisätilojen opasteet vaa-
tivat myös korjaavia selkeyt-
tämistoimenpiteitä, koska 
asiakkaat eivät näe kunnolla 
nykyisiä opasteita tai niiden 
tulkinta on hankalaa. 

-Pudasjärven kaupungin 
imagonkin kannalta on en-
siarvoisen tärkeää, että kun-
talaiset ja ulkopaikkakun-
talaiset tietävät mistä tie vie 
terveyspalvelujen piiriin, to-
tesi Veivo. 

Valiokunta- 
katsaukset  
kokouksen alussa
Hyvinvointivaliokunnan 
katsauksessa varapuheen-
johtaja Katri Virtanen kertoi 

Pudasjärven Vuokratalojen toimitusjohtaja Jouko Väänänen 
esitteli valtuutetuille yhtiön toimintaa. 

Valtuutettu Erkki Honkanen kertoi olevansa erityisen haikeana, kun yli 10 vuotta hyvin toimi-
nut Oulunkaaren kuntayhtymä lakkautetaan. Honkanen kertoi olleensa sitä perustamassa ja 
toimineensa lähes koko ajan mm. Palvelutuotantolautakunnassa. 

uuden palvelusuunnitteli-
ja Elina Wachiran esittäyty-
neen valiokunnalle. Hänet 
on palkattu viemään eteen-
päin opetus- ja sivistystoi-
minnan toiminta-alueen 
hankkeita. 

Valiokunnassa oli kesku-
teltu opiskelijoiden huomi-
oimisesta asuntomarkkinoil-
la. Valiokunnassa on myös 
perehdytty varhaiskasvatus-
lain keskeisimpiin muutok-
siin, jossa tuen tarpeen mää-
rittely on suuri muutos. 

Yhteisövaliokunnan kat-
sauksessa puheenjohtaja Jor-
ma Kouva kertoi Pudasjär-
velle olevan valmisteilla 10 
tuulivoimalan aluetta. 

Kaupungin myöntämi-
en kehittämis- ja toiminta-
tukien myöntämisperusteita 
pyritään kehittämään. Esi-
merkiki valiokunnassa kan-
netaan huolta, miten eri ky-
lätalojen lämmityskulut 
hoidetaan. 

Syötteen Vesihuoltolaitos 
toimii uudella nimellä. Huo-
lena on, että miten 70 kilo-
metrin vesijohdon omaava 
toiminta olisi kannattavaa. 
Hinnoittelun perusteita jou-
duttaneen tarkistamaan. 

Samoin Syötteen latupoo-
lin toimintaa pyritään kehit-
tämään tavoitteenaan se, että 
Syötteen palvelut ovat toimi-
via myös tältä osin. 

Heimo Turunen

Lohi Iijokeen hanke
Pohjois-Pohjanmaan liitto on 
käynnistänyt yhdessä Luon-
nonvarakeskuksen kans-
sa Lohi Iijokeen -hankkeen. 
Pohjois-Pohjanmaan liitto on 
saanut hankkeelle myöntei-
sen rahoituspäätöksen La-
pin Ely-keskukselta ja Luon-
nonvarakeskuksen rahoitus 
on myönnetty suoraan maa- 
ja metsätalousministeriöstä. 
Hankkeen projektipäällikkö-
nä on toiminut syyskuun alus-
ta alkaen Mirko Laakkonen. 
Luonnonvarakeskukselta pro-
jektipäällikkönä toimii Riina 

Huusko. Hallitus nimesi hank-
keen ohjausryhmään Pudasjär-
veltä Olga Oinas-Panuman ja 
varajäseneksi Marja Lanton.

Nuorisovaltuusto
Pudasjärvellä on toiminut nuo-
risovaltuusto vuodesta 2002 
lähtien. Valtuuston tehtävä-
nä on edistää nuorten hyvin-
vointia ja nuorten kuulemis-
ta heissä koskevissa asioissa 
sekä välittää tietoa muille paik-
kakunnan nuorille. Jäsenmää-
rä on korkeintaan 10 henkilöä. 
Valtuuston toimintasäännön 
mukaan jäsen voi halutessaan 

jatkaa toisen toimikauden. 
Nuorisovaltuusto esitti jäse-
nikseen edelliseltä kaudelta jat-
kamaan Aaro Puhakan, Neea 
Moilasen, Petra Riekin, Jere-
mias Mattilan ja Azra Gören. 
Uusiksi jäseniksi ehdotettiin 
Valtteri Lauhikari, Nuutti Yli-
koski, Mette Moilanen ja Tom-
mi Keränen. Hallitus hyväksyi 
nuorisovaltuuston päivitetyn 
toimintasäännön ja asetti nuo-
risovaltuuston kokoonpanon 
toimikaudelle 2022 - 2023 esi-
tyksen mukaisesti sekä nime-
si nuorisovaltuustoon kau-
punginhallituksen edustajaksi 
Anni-Inkeri Törmäsen.

Hallintojohtajan 
virka
Avoinna olevaan hallintojoh-
tajan virkaan saapui 19.9. men-
nessä yhdeksän hakemus-
ta. Hallitus päätti jatkaa viran 
hakuaikaa 19.10. saakka. Vir-
kaa aiemmin hakeneet otetaan 
huomioon virantäytössä. 

Hyvinvointialueen 
järjestämissuunni-
telma
Pohjois-Pohjanmaan hyvin-
vointialueella on valmistel-
tu sosiaali- ja terveyspalvelu-

jen järjestämissuunnitelmaa. 
Suunnitelmaluonnos perus-
tuu hyvinvointialueen stra-
tegiaan, joka on hyväksytty 
aluevaltuustossa toukokuus-
sa. Suunnitelma on laadittu 
väestöryhmittäin ja se mää-
rittää tavoitteet, toimintata-
vat ja palveluverkoston tule-
ville vuosille. Hallitus antoi 
järjestämissuunnitelmaluon-
noksesta lausunnon.

PUDASjärveläinen lehti 
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Syyskuun loppupuolel-
la hymyt olivat herkässä, 
kun 1.–6.-luokkalaiset ker-
holaiset pääsivät Nuoriso- 
ja vapaa-ajankeskus Pik-
ku-Syötteen ja Syötteen 
luontokeskuksen yhteistyös-
sä järjestämälle yön yli kes-
tävälle retkelle Rytivaaraan 
Syötteen kansallispuistoon. 
Intoa puhkuen matkaan läh-
ti viisi kerholaista ja kaksi 
ohjaajaa. Retkikuntaan kuu-
lui sekä ensikertalaisia, että 
kokeneitakin Rytivaaran kä-
vijöitä.

Retken aikaan ruska oli 
Syötteellä kauneimmillaan 
– sitä pääsimmekin ihas-
telemaan matkatessa koko 
porukan voimin. Sääkin oli 
retkelle suotuisa. Luonnon-
ihmeiden tutkimisen lisäksi 
kertailimme kuluneen syk-
syn sieni- ja marjaretkiä sekä 
arvuuteltiin, paljonko mat-
kaa on seuraavalle taukopai-
kalle.

Perillä Rytivaarassa ret-
kiseuruetta odotti Rytitu-
pa houkuttelevine laverei-
neen. Pienen levon jälkeen 

lähdimme ulos kruunun-
metsätorpan pihapiiriin 
tutkimaan, mitä sieltä täl-
lä kerralla löytyy. Kävimme 
katsomassa lähdettä ja tut-
kimme kaikki rakennukset. 
Erityisesti kaivon vedenot-
tojärjestelmä herätti kiinnos-
tusta retkeilijöissä.

Illan ohjelmaan kuului 
yhteisiä leikkejä, makkaran-
paistoa, kortin peluuta sekä 
saunomista. Hämärän las-
keutuessa osa porukasta ha-
lusi vielä leikkiä lamppu-
piilosta ennen iltatoimille 

Retkeilyn iloa syksyisessä Rytivaarassa

Ruskan värit olivat kauneimmillaan Rytivaaran maisemissa. 

Retkeläiset pysähtyivät tauolle vanhalle niittysaunalle. 

ryhtymistä. Pian makuupus-
seihin sukeltamisen jälkeen 
alkoi tuvassa kuulua tasai-
nen tuhina. Taisi pitkän päi-
vän päätteeksi kaikille uni 
maittaa!

Aamulla heräsimme kau-
niiseen, kuulaaseen syyspäi-
vään. Aurinkokin pilkisti 

ujosti pilven takaa. Aamu-
palan ja tuvan siistimisen 
jälkeen olikin aika lähteä 
taivaltamaan takaisin kohti 
Ukonvaaran pysäköintialu-
etta. Retki taisi olla osallis-
tujien mieleen, sillä tulevia 
retkiä suunniteltiin matkal-
la innokkaasti. Kiinnostus-

ta kuului olevan tulevai-
suudessa myös talviseen 
retkeen. Kartat siis esiin ja 
suunnittelemaan! 

Teksti ja kuvat:
 Vilma Gröhn 

 
n:PO emmatsapO  

netsiökhäs  
nediulevlapikknap  
 ällitriP ässötyäk

nejuksal ökiE ?assotonööttyäk niliiboM PO aiskuekiav allunis oknO  
atsivatturraksa aunis naalletuJ ?suusillavrut ökäättytiteiM ?ujus nenimaskam  

 !ässedhy naalletiojrah aj atsioisa
  

neniot akoj ällitriP ässötyäk nediulevlapikknap netsiökhäs n:PO emmatsapO  
.21.1 aj 11.71 ,11.3 ,01.02 ,01.6 :täviäpsutsapO .31-21 ollek iatsrot  

 !nitekapsytälly emmovra neksek neivutsillaso neeskutsapO
  

allo eelut allunis ätte ,nahtaamouH .ittelbat iat nilehupylä amo naakum atO  
aekah tiov asseattivraT .teskunnutikknapokkrev tavimiot  

netsunnuT .aniokiaoloikua nes emmatsirottnok teskunnutikknapokkrev  
 .nitrokölikneh iat nissap navelo assamiov testivrat neesimätnöym

  
 !ällitriP näädhäN

Jorma Ekdahlin muistolle
Menetimme hänet, me kaik-
ki. Hänen perheensä, hänen 
sisaruksensa, hänen ystävän-
sä ja kaikki, joita hän rakas-
ti ja jotka rakastivat – meillä 
kaikilla on ikävä.

Jormassa välittyi ihmeelli-
nen levollisuus ja rauha. Hä-
nestä aisti lämmön, joka hou-
kutteli lähestymään. Hän oli 
meidän läheisten rakas nal-
lekarhu. Tämän lämmön ja-

koivat varmasti parhaiten 
vaimo, tyttäret Minna ja Tii-
na sekä lastenlapset Samuli 
ja Hugo.

Levollisuus ilmeni Jor-
massa jo lapsena. Hän viihtyi 
hyvin yksikseen. Muistan, 
kun hän alle kouluikäisenä, 
kädet housuntaskuissa kat-
seli halkopinoa ja tuuma-
si:” Siinä on hyviä puita!” Ja 
vastasi: ”Niinpä näyttää ole-

van.” Mielikuvitusta siis löy-
tyi ja oliko jo aavistus tule-
vasta ammatista?

Vallitseva piirre Jormassa 
oli pilke silmäkulmassa, ku-
ten sanotaan, pitää yllä huu-
mori. Huumori oli joskus 
ronskia, mutta vain heille, 
joihin hän luotti, tietäen, että 
tärkeimmät ihmiset pysyvät 
rinnalla vaikeinakin päivinä.

Lähetin hänelle viime 

syntymäpäiväkseen, jolloin 
hän jo sairasti, kortin, johon 
kirjoitin sanat: ”Jos

tietäisit, millä rakkaudella 
sinua katsotaan. Jos tietäisit, 
millä rakkaudella sinua hoi-
vataan ja ajatellaan ja mikä 
lämpö sinua ympäröi, tietäi-
si, että olet tallella.” Nämä 
sanat ovat ennen kaikkea kii-
tos Jorman vaimolle Aunelle, 
joka itseään säästämättä teki 

rakkauden työtä. Se rakka-
us, kiintymys ja arvostus oli-
vat varmasti molempien sy-
dämissä, vaikka niitä aina ei 
sanottukaan.

Oliko hän täydellinen? 
Ei, niin kuin ei kukaan. Hän 
tunsi heikkoutensa ja myös 
vahvuutensa. Hän oli ihmi-
nen. Saimme pitää luonam-
me tämän rakkaan ihmisen, 
joulukuussa olisi tullut 78 

vuotta täyteen. Hän jätti mei-
hin jokaiseen lämpimän jäl-
jen. Hänen sisarenaan sanon 
sydämestäni: ”Hänessä oli 
aitoutta, jota harvoin tava-
taan.” Meille jäi kiitollisuus. 
Meille jäi kaunis ikävä.

Pirkko Oikarisen puhe 
veljensä

muistotilaisuudessa.

Kansainvälisen lionsjärjes-
tön Rauhanjulistekilpai-
lu syntyi vuonna 1988 ja 
sen tarkoituksena on antaa 
nuorille tilaisuus käyttää 
taiteellisia kykyjään osoit-
taakseen, miten he näkevät 
rauhan.

Noin 350 000 lasta 75 
eri maasta osallistuu vuo-
sittain kilpailuun. Lions-
klubit ovat sponsoroineet 
lionien kansainvälisiä rau-
hanjulistekilpailuja paikal-
lisissa kouluissa ja nuori-
soryhmissä. Pudasjärvellä 
toimii kaksi eri lionsklubia; 
LC Pudasjärvi ja LC Pudas-
järvi Hilimat, jotka yhteis-
työssä vuorovuosin ovat 
järjestäneet kyseisen kil-
pailun paikkakunnalla. Ta-
voitteena on ollut saada 
nuoret ilmaisemaan näke-
myksiään rauhasta taiteen 

keinoin. Lapsia on eripuo-
lilta maapalloa innokkaas-
ti osallistunut rauhanjulis-
tekilpailuun tuoden monin 
tavoin esille sitä tunnetta, 
minkä maailman laajuinen 
rauha heissä herättää. 

Rauhanjulistekilpailun 
teema tällä kaudella on ” 
Johda sydämellä”. Rau-
han asia on nyt ajankohtai-
sempi kuin aiemmin. Lap-
set tietävät, kuinka suuri 
vaikutus myötätunnol-
la voi olla. He pystyvät il-
maisemaan tätä tunnetta 
paremmin kuin aikuiset. 
Tänä vuonna kannustam-
me nuoria tutkimaan ja il-
maisemaan visuaalisesti tu-
levaisuutta, jossa rauha on 
mahdollinen, kun johdam-
me sydämellä.

Kutsun kilpailuun saa-
vat Pudasjärven koulujen 

5. ja 6. sekä 7-luokkalai-
set. Sallittu syntymäaika on 
16. marraskuuta 2008 – 15. 
marraskuuta 2011 välisenä 
aikana. Opettajien kannus-
tamana nuoret innostuvat 
kilpailusta. Tänä vuonna 
järjestämisvastuu on LC 
Pudasjärvi Hilimoilla. 

Hilimat sponsoroi kol-
me kilpailusarjaa. Sarjat 
ovat: Sivukylien koulut, La-
karin Koulu, Hirsikampus 
5.-6.,7.-luokat. Eli Rauhan-
julistetyöt arvioidaan en-
sin paikallisraadissa, johon 
kuuluu jäseniä kummasta-
kin klubista. Parhaat työt 
jatkavat piiri tasolla. Piirin 
tasolla piirihallituksen jä-
senet äänestävät voittajas-
ta. Valittu työ jatkaa mo-
ninkertaispiiriin eli Lions 
liiton arviointiin.

Suomen voittajatyö jat-

kaa vielä kansainväli-
selle tasolle päämajaan. 
Kansainvälisellä tasolla 
tuomarit taide-, rauhan-, 
nuoriso- ja koulutusyh-
teisöistä sekä tiedotusvä-
lineistä valitsevat yhden 
pääpalkinnon voittajan. 

Toivommekin, että mah-
dollisimman moni nuori 
osallistuu kilpailuun ajan-
kohtaisella aiheella. Nyt 
myös kaikki kilpailuun 
osallistujat palkitaan Hili-
mojen pienellä lahjalla.

Kiitokset jo etukäteen 
opettajille, jotka mahdollis-
tavat kilpailun järjestämi-
sen. Kilpailutyöt tulee pa-
lauttaa 3.11.2022 mennessä.

Yhteistyöterveisin 
Pudasjärven Lions klubit

LC.Hilimat/
Anna-Liisa Seppänen

LC Rauhanjulistekilpailu:

”Johda sydämellä”
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Vahvasti töihin Pudasjärvellä Talkshow

Pudasjärven kaupungin 
työllisyyspalvelut järjes-
ti 29.9. ”Vahvasti töihin Pu-
dasjärvellä talkshow:n ” 
Pirtin Kurkisalissa. Lähes 
kolmivuotisessa Vahvaksi – 
osatyökykyisten työllistämi-
nen-hankkeessa on raken-
nettu verkostoyhteistyöllä 
osatyökykyisten palvelupol-
kuja ja työllistämisen mallia 
Pudasjärvelle. Tilaisuudes-
sa kerrottiin monipuolises-
ti hankkeesta, sen tuloksis-
ta ja miten toiminta jatkuu 
hankkeen jälkeen. ”Viisi 
vuotta sitten en olisi usko-
nut, että pystyn vielä palaa-
maan kokoaikaiseen työhön. 
Pitkä taival on ollut kun-
touttavasta opiskelun kaut-
ta työhön ja taas opiskele-
maan. Onneksi olen saanut 
paljon tukea,” kertoi Sirpa 
Raappana. Vahvaksi-hanke 
on rahoitettu Euroopan so-
siaalirahaston (ESR) ja Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-kes-
kuksen tuella. Talkshow:n 
juonsi Sami Kojonen Tähti-
teatteri Oy:stä. Vierailevana 
julkkiksena yleisöä ilahdutti 
Suomen virallinen eläkeläi-
nen sote-palveluiden suur-
kuluttaja Tyyne Kettunen. 
Tilaisuus tavoitti hybridi-
mallina toteutettuna lähem-
mäs 200 henkilöä. 

Mistä Vahvaksi-
osatyökykyisten 
työllistyminen-
hankkeessa on 
kysymys?
Tilaisuuden alussa juonta-
ja Kojonen kutsui areenalle 
Pudasjärven kaupungin val-
tuuston puheenjohtaja Olga 

Oinas-Panuman ja kysyi, 
kuinka hän näkee Vahvak-
si-hankkeen tavoitteet. Olga 
kertoi, että työllistyminen on 
henkilökohtainen asia, joka 
monille on itsestään selvä. 
Toiset tarvitsevat työnhaus-
sa tukea ja omaa halua työl-
listyä. 

Vahvaksi – osatyöky-
kyisten työllistäminen-han-
keen projektipäällikkö Aili 
Jussila ja projektityöntekijä 
Marjo-Riitta Alatalo kertoi-
vat, että heidän tavoitteena 
oli rakentaa osatyökykyis-
ten työllistämisenmalli. Työ-
kyky koostuu terveydestä, 
osaamisesta ja elämäntilan-
teesta. Osatyökykyisen tu-
lee huomata rajoitteensa, jo-
hon yhdessä haetaan apua. 
Terveystapaaminen on ai-
nutlaatuinen koko Suo-
messa, jonka kautta kar-
toitetaan hakijan työkyky. 
Kuntoutuksen ja koulutuk-
sen avulla voidaan tukea ter-
veyttä ja työkykyä. Osatyö-
kykyisillä on mahdollisuus 
henkilökohtaisten työllis-
tymispolkujen kautta pääs-
tä työelämään. Hankkeen 
kautta moni on työllistynyt 
kokoaikaisesti tai osa-aikai-
sesti. Haluamme nostaa hat-
tua kaikille yhteistyökump-
paneillemme (TE-palvelut, 
Kela, Oulunkaari, yrityk-
set, oppilaitokset..) Pudas-
järvellä on ollut hyvä tahto 
tila tehdä tätä hanketta yh-
teistyössä hanketoimijoiden 
kanssa. Valtaosa hankkeen 
hyödyistä jää elämään, esi-
merkiksi Pudasjärven kau-
pungin tuleviin julkisiin 
hankintoihin liitetään pitkä-
aikaisten tai osatyökykyis-

ten työllistämisehto. Meidän 
kanssa hanketta on ollut te-
kemässä myös Sini Kauppi-
la-Vääräniemi.

Työkykyä tuettaan 
yhdessä
Pohjois-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiirin, Hyvin-
vointialueen projektisuun-
nittelija Terttu Piippo ja 
Pohjois-Pohjanmaan työl-
listymistä edistävän monia-
laisen yhteispalvelun (TYP) 
Business Oulun verkosto-
päällikkö Anna-Liisa Läm-
sä kertoivat työllisyyden yh-
dyspinnoista. Työkyvyn ja 
työllistymisen tukeminen 
on yhteistyötä kuntalaisen ja 
joskus useiden palveluiden 
kesken. Lähes 150 ammatti-
laisen kanssa tehdään jatku-
vaa kehittämistyötä. On tär-
keää katsoa ihmisen tarpeita 
kokonaisuutena. Mitä asia-
kas tarvitsee, jotta hän voisi 
työllistyä? Pitää löytää ydin-
syy, mistä työllistyminen 
kiikastaa. Pitääkö asumis-
asiat hoitaa ensin kuntoon? 
Tarjolla on monen alan yh-
teistyöapua, esimerkiksi yri-
tys- ja oppilaitosyhteystyö-
tä, mielenterveyspalveluja ja 
niin edelleen. 

TYP-verkossa TYPPI-
asiakastietojärjestelmä on 
tietoturvallinen tapa toimia 
yhdessä asiakkaan työllis-
tymisen tukena. Pudasjär-
vellä kehittämisen myötä 
lääkärit ovat ottaneet jär-
jestelmän käyttöönsä osak-
si työkyvyn arviointia 
työttömien terveystarkas-
tuksessa. TYP-lääkärimalli 
on ainutlaatuinen Suomes-
sa. Terveydenhoitaja Johan-
na Jokikokko Oulunkaaren 
kuntayhtymä Oy:stä ker-
toi, että hän pyrkii työssään 
tekemään perusteelliseen 
kokonaiskuvan ihmises-
tä. Osatyökykyisillä voi olla 
psyykkisiä, fyysisiä ynnä 
muita syitä. Ihmiset kerto-
vat avoimesti, kun kysytään: 
”Mitä kuuluu?” Terveysta-
paaminen on monille tera-
peuttinen tilaisuus kertoa 
huolensa.

Toiminnallinen 
työkyvyn arviointi 
ja PAIKKO-osaa-
mistodistus
Pudasjärven kaupungin 

työllisyyspalvelut yksilö-
valmentaja Lilja Parviainen, 
miten toiminnallinen työky-
vyn arviointi tarkoittaa käy-
tännössä. Arviointi tehdään 
Pudasjärven kaupungin ja 
yhdistysten palkkatukityö-
paikoilla ja työkokeilus-
sa. Työkohteessa osatyöky-
kyisen työkykyä arvioidaan 
työpaikkaohjaajan ja val-
mentajan kanssa. Moni halu-
aa olla töissä, mutta osatyö-
kyvyttömyyden kautta mieli 
on laskenut. Me pyrimme 
auttamaan ja tukemaan, että 
asiat menisivät eteenpäin. 
Pudasjärvellä on käytös-
sä koko Suomessa tunnettu 
PAIKKO-osaamistodistus. 
Työkokeilun tai työsuhteen 
aikana näytetystä osaami-
sesta tai taitojen vahvistami-
sesta voi saada osaamisto-
distuksen. Pudasjärvellä sen 
voi saada hoiva-, kasvatus-, 
ravintola- ja ajoneuvoalan 
tehtävistä.  Pohjois-Pohjan-
maan TE-palveluiden työ-
kykykoordinaattori Marja 
Hiissa kertoi, että avoimet-
työpaikat ja työnhakijat ei-
vät aina kohtaa. Työnanta-
ja voi saada osatyökykyisen 
palkkaamiseen palkkatukea 
ja työntekijän ohjaamiseen 
tai työvälineiden hankintoi-
hin erillistä lisäavustusta. 

Asiakkaiden  
kokemuksia  
Vahvaksi 
-hankkeesta
Sirpa Raappana, Sanna Tai-
pale ja Tuomas Oravainen 
kertoivat omia kokemuksi-
aan, mitä Vahvaksi-hanke 
on heille antanut. Sirpalle 
henkinen taustatuki on ol-
lut tärkeää. Vertaistuen saa-
minen heikkoina hetkinä on 
auttanut eteenpäin. On läh-
dettävä pienin askelin eteen-

Yksilövalmentaja Lilja Parviainen ja työkykykoordinaattori Marja Hiissa kertoivat PAIKKO-
osaamistodistuksesta ja TE-keskuksen yrittäjätuista.

Sirpa Raappana, Sanna Taipale ja Tuomas Oravainen kertoivat omia kokemuksiaan, mitä Vah-
vaksi-hanke on heille antanut. Yleisö kuunteli tarkkaavaisesti, miten he olivat saaneet tukea 
ja apua hankkeen kautta.

Hyvinvointialueen projektisuunnittelija Terttu Piippo ja Poh-
jois-Pohjanmaan työllistymistä edistävän monialaisen yh-
teispalvelun (TYP) verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä ker-
toivat työllisyyden yhdyspinnoista.

päin. Minulle lääkäri  sanoi: 
”Et ikinä tee kokoaikais-
ta työtä.” Hankkeen myötä 
pääsin opiskelemaan ja sitä 
kautta työelämään. Nälkä 
kasvoi ja jatkoin opiskeluja. 
Hankkeen kautta olen saa-
nut voimaa elämään. 

Vaikeuksien keskellä on 
helppo jäädä yksin.

- Kun lähdin hankkeen 
matkaan, huomasin, että voi-
mauttava valokuvaus olikin 
minun juttuni. Olen saanut 
positiivista kannustusta. Pa-
pereiden täyttämiseen apua 
ja on ollut ryhmätoimintaa, 
jossa kohtaa muita ihmisiä. 
Sosiaalinen kanssakäyminen 
on tärkeää. On helppo jää-
dä kotiin. Tällä hetkellä olen 
töissä, kertoi Sanna.

Tuomas kertoi saaneensa 
apua papereiden täyttämi-
sessä. Hän hakee kokoaikais-
ta työeläkettä. Osallistumi-
nen erilaisiin tapaamisiin 
kuten nuotioiltoihin ovat 
tuoneet vaihtelua. Sosiaali-
set kontaktit ovat tärkeitä. 
Tuomaksen mielestä kan-
nattaa osallistua työllisyyttä 
edistäviin hankkeisiin. Hän 
on saanut hankkeen kautta 
uutta ajattelutapaa. 

Voimauttava  
valokuvaus
Yrittäjä Tarja Hemmilä Mie-
len Aalloista kertoi tera-
peuttisesta työstä, voimaut-
tavasta valokuvauksesta ja 
vertaistukiryhmän merki-
tyksestä, jossa elämän kipu-
ja voi luottavaisesti kertoa. 
Keskustelulle annetaan pal-
jon aikaa. Voimauttavassa 
valokuvauksessa kuvatta-
va antaa aiheet, miten hän-
tä tulee kuvata. Millaisena 
hän haluaisi muiden näke-
vän hänet? Kuva-albumiin 
voidaan koota kuvat, jotka 
välittävät ihmisen todellisen 
minän, sen persoonan, mitä 
hänestä ei yleensä ajatella tai 
nähdä. Valokuvalla on val-
tava merkitys varsinkin sil-
loin, kun ihmistä ei enää ole. 
Sosiaalinen media on täynnä 
selfie-kuvia, mutta onko se 
henkilön todellinen persoo-
na. Sosiaalisen kuntoutuk-
sen kautta saadaan paljon 
hyvää aikaan, ihmisen itse-
tunto nousee, häpeän tunne 
katoaa ja niin edelleen.

Ape Nieminen

Johanna Jokikokko, Aili Jussila, Mervi Junnonaho ja Eila Miet-
tinen vaihtoivat ajatuksia tilaisuuden teemoista. Juontaja Sami Kojonen tenttaamassa Vahvaksi-hankkeen Aili Jussilaa ja Marjo-Riitta Alataloa.
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Ensimmäisen puheenvuoron Talkshow:ssa käytti kaupungin 
valtuuston puheenjohtaja Olga Oinas-Panuma. ”Olen aina sa-
nonut, että Pudasjärvi on hyvä paikka elää”

Tarja Hemmilä kertoi muun muassa voimauttavasta valoku-
vauksesta ja miten sen kautta voi kuvattava voi antaa itses-
tään todellisen kuvan.

Terveydenhoitaja Johanna Jokikokko kertoi, että terveysta-
paamisessa ihmiset kertovat avoimesti huolensa ja vaivansa. 

- Ikäihmisen imago ylös ja pinnallisuus alas. Kaikkiin pinnal-
lisiin viihdeohjelmiin, aina paikalle mummo, ehdotti Tyyne 
Kettunen.

Tätä kaikkea kolmen viikon 
nuorisovaihto pystyi tarjoamaan

Pudasjärveltä oli viime 
kesänä lukiolainen Sofia 

Harju lionsjärjestön 
kautta kolme viikkoa 

nuorisovaihdossa 
Tanskassa. Hän kävi 

syyskuussa LC Hilimojen 
klubi-illassa 
kertomassa 

nuorisovaihto-
matkastaan.

Kolmen viikon reissu täy-
sin uuteen maahan uusien 
ihmisten luo – Tanskaan – 
oli yksi kesäni parhaimpia 
kokemuksia, jota en var-
masti tule unohtamaan. 
Ensimmäisen viikon 
asuin isäntäperheeni luo-
na pienessä kunnassa nie-
meltä Give. Isäntäperhee-
seeni kuului vanhemmat 
Christian ja Pia sekä hei-
dän kaksi suunnilleen mi-
nun ikäistäni tytärtä Mat-
hilde ja Louise, joista vain 
Louise oli kotona vaih-
toni aikana. Viikon aika-
na pääsin hyvin tutustu-
maan tuohon perheeseen, 
joka oli todella kohtelias 
ja huumorintajuinen. Per-
heen kanssa pääsin nä-
kemään paljon eri asioita 
Tanskassa, joista päällim-
mäisenä mieleeni jäi Köö-
penhamina turistikohtei-
neen ja ruuhkineen sekä 
Billundissa sijaitseva Le-
goland. Lisäksi viikos-
ta jäi lämpimästi mieleen 
eri pelit, joita pelasimme 
sekä perheen isän vitsit 
mm. palaneesta naamas-
tani, etenkin punaisesta 
nenästäni, joka muistut-
ti kuulemma Petteri Pu-
nankuonoa. Viikon lop-
pupuolella perheen isä 
pääsi vielä huumorimie-
lessä muistuttamaan mi-
nulle, että voin myös vä-
lillä sanoa “ei”, sillä taisin 
aika pitkälti jokaiseen ky-
symykseen vastata “joo” 
(yeah). Voisinkin väittää, 
että se oli vaihdon käyte-
tyin sana. 

Kansainvälisellä 
nuorisoleirillä
Seuraavat kaksi viikkoa 
vietinkin leirillä 35 muun 
vaihtarin kanssa, joista 
olin jo kaksi ehtinyt tavata 
isäntäperheviikolla grilli-
juhlien ja Legolandia päi-
vän merkeissä. Leiriläi-
siä oli monesta eri maasta, 
kuten Saksasta, Espanjas-
ta, Virosta, Italiasta, Serbi-
asta, Unkarista ja mones-
ta muusta maasta, mutta 
erottuvin niistä oli Italia, 
sillä sieltä leiriläisiä oli 
noin 10 kun muista oli 
enintään kolme. Jokaiseen 
maahan tutustuttiin viik-
kojen aikana leiriläisten 
tekemien esitysten kaut-

ta. Erilaisia kulttuureja oli 
yhtä paljon kuin oli maitakin 
ja jopa eroavaisuuksia löy-
tyi maidenkin sisältä. Tämän 
lisäksi myös me leiriläiset 
olimme erilaisia, mutta yh-
teishenki ja toisten huomi-
oiminen on todella mainitse-
misen arvoista. Kaikki olivat 
todella kohteliaita ja huo-
maavaisia toisiaan kohtaan, 
kuulumia kyseltiin ja myös-
kin kehuja jaeltiin vilpittö-
mästi. Ei tarvinnut miettiä 
kenelle tai keille meni puhu-
maan sillä tiesi ja tunsi itsen-
sä aina tervetulleeksi poruk-
kaan kaikissa tilanteissa. 

Leiriviikoilla pääsimme 
leiriläisten kotimaiden li-
säksi tutustumaan myös toi-
siimme ja kokemaan pal-
jon erilaisia asioita yhdessä. 
Yhteisiä tehtäviä, haastei-
ta ja päämääriä oli monen-
laisia. Pienemmissä ryhmis-
sä saimme esim. Rakentaa 
tuulimyllyn, pelata erilaisia 
pelejä, ratkaista arvoituksia 
ja pakohuoneita sekä haluk-
kaat – kuten minä - pääsivät 
haastamaan itseään myös 
seikkailupuiston tyylisillä 
kiipeilyradoilla. Hyvällä yh-
teistyöllä ja kannustuksel-
la näistä kaikista selvittiin, 
vaikka usko itseen välillä 
saattoikin horjua. Näiden li-
säksi kahden viikon aikana 
pääsimme käymään muu-
tamassa eri museossa, Aar-
husissa sekä viettämään 
perinteisiä tanskalaisia juh-
lapyhiä, kuten pääsiäistä ja 
joulua hyvän ruuan ja eri-
laisten aktiviteettien parissa, 
kuten hankaamalla pinjata 
tyylistä tynnyriä sekä pelaa-
malla lahjapeliä, joka oli lop-
pua kohden hyvin intensii-
vistä, kun lahjoja sai alkaa 

“varastamaan” toisilta. Viik-
kojen ohjelmissa oli myös 
perinteistä jousiammuntaa, 
minigolfia sekä sateen täy-
teinen huvipuistopäivä, joka 
etenkin on jäänyt hauskana 
muistona mieleen. 

Monelle leiriläisistä pääl-
limmäisinä muistoina jäi-
vät mieleen yhteisen illat pe-
lihuoneessa, jossa yhdessä 
päästiin pelaamaan kortti-
pelien lisäksi sekä biljardia, 
pingistä että pöytäjalkapal-
loa samalla laulaen yhdes-
sä ja viettäen ikimuistoisia 
iltoja. Viimeisenä iltana vie-
timme jäähyväisjuhlia, jossa 
jälleen kerran päästiin syö-
mään hyvää ruokaa ja viettä-
mään viimeisiä yhteisiä het-
kiä laulaen ja tanssien koko 
porukalla ennekuin osan 
aika oli yöllä lähteä kohti ko-
tia. Tuon illan tunnelma oli 
todella yhteisöllinen ja täyn-
nä iloa, vaikkakin välillä to-
della haikea kun tiesi että 
kohta täytyy sanoa heipat 
kaikille uusille ystäville, joi-
den kanssa oli saanut viettää 
nuo upeat kaksi viikkoa. 

Kielitaito kehittyi
Vaihtoon lähteminen oli mi-
nulle osittain itseni haasta-
mista, jossa halusin ja pääsin 
kehittämään omaa kielitaito-
ani rohkaistuen puhumaan 

Nuorisoleirillä vietettiin yh-
dessä aikaa pihalla.

enemmän englantia, vaik-
ka tiesin etteivät lauseeni 
aina olleet ihan täydelli-
siä. Tämä oli myöskin en-
simmäinen matkani täysin 
yksin ulkomaille ilman ke-
tään entuudestaan tuttua. 
Aiemmin mainitsemani 
“joon” sanominen koitui 
loppumatkasta hankalaksi 
jättää pois keskusteluista, 
kun paluumatkalla haas-
toimme toisen vaihtarin 
ja uuden ystäväni kans-
sa toisemme vastaamaan 
muuta kuin vain “joo” sel-
vittääksemme pitääkö ai-
emmin sanomani väi-
te paikkaansa. Väsyneenä 
automatisoituneen “joon” 
sanominen alkoikin sitten 
jo hiukan naurattaa.

Kokonaisuudessa kol-
meen viikkoon sisältyi it-
sensä kehittymistä, ihania 
ihmisiä ja uusia ystäviä 
sekä perheestä että leiriltä. 
Lisäksi paljon kokemuk-
sia, iloa ja naurua tanskan 
litteällä maalla.

Kiitokset Pudasjärven 
LC Hilimoille, jotka va-
litsivat minut tähän vaih-
toon ja tukivat matkaa-
ni taloudellisesti reilulla 
summalla. 

Sofia Harju 

Kansainvälisen nuorisoleirillä oli 35 nuorta eri maista.

Sofia Harju tanskalaisen isäntäperheen vanhempien Pian ja 
Christianin kanssa.
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Pudasjärven Urheilijat kannustaa lapsia ja nuoria liikkumaan
Pudasjärven Urheilijoiden 
yleisurheiluohjaaja Pekka 
Kinnusen elämä on kulunut 
pitkälti liikunnan ja urheilun 
parissa. Pekan tietämys lii-
kunnan hyödyistä perustuu 
pitkäaikaiseen kokemuk-
seen. 1960-luvulla hän toi-
mi Ruotsissa Vesterås IK:ssa, 
perusti Sotkajärven Vedon ja 
opiskeli Pajulahdessa liikun-
taohjaajaksi.

1970–80-luvuilla hän 
työskenteli useilla paikka-
kunnilla nuoriso-, raitti-
us- ja urheiluohjaajana sekä 
opettajana Suomen Urheilu-
opistolla Vierumäellä. Hän 
vastasi naisten ja tyttöjen ko-
ripallomaajoukkueiden sekä 
nuorten sulkapallomaajouk-
kueen peruskuntovalmen-
nuksesta.

Kuntoliikuntapalvelut 
Pekka Kinnunen Ky:n kaut-
ta hän on tarjonnut erilaisia 
liikuntaan liittyviä palvelui-
ta ja koulutustilaisuuksia 
yksityis- ja yritysasiakkaille. 
Reperttuaariin on kuulunut 
luontevana osana myös eri 
tilaisuuksien äänentoisto- ja 
kuulutuspalvelut.

1990-luvun alussa Pek-
ka perusti Koillis-Golfin, 
joka avasi Pudasjärvellä uu-
sia liikunnan mahdollisuuk-
sia. Vuosien varrella Pekan 
yleisurheiluvalmennukses-
sa on ollut reilut parikym-
mentä urheilijaa, joista yli 
puolet pääsi ikäluokkiensa 
SM-kisoihin. Joukossa kaksi 

maajoukkueurheilijaa sekä 
useita SM-mitali- ja finaali-
suorituksia.

Nykyään Pekka toimii 
lasten- ja nuorten yleisurhei-
luohjaajana Pudasjärven Ur-
heilijoissa. Tuomas Sammel-
vuo-salissa kokoontuviin 
liikuntakerhoon ja yleisur-
heilun lajikouluun mahtuu 
vielä mukaan, joten reip-
paasti vain tutustumaan eri 
yleisurheilulajeihin pätevän 
ohjaajan avustamana.

Kerhot ja  
lajikoulut jatkoa 
koululiikunnalle
Pekka oli toimitsijana syk-
syn kaikissa koululaiskisois-
sa ja seurasi samalla nuor-
ten kisailuinnostusta, joka ei 
ole muuttunut hänen koulu-
ajoistaan. Pojat latasivat pi-
tuushyppypaikalla voiman-
sa lankulle ja tytöt keräsivät 
rohkeutta kohti rimaa korke-
ushyppypaikalla. Nuorista 
löytyi lahjakkuuksia. Pekka 
näkee, että seurojen ja kou-
lujen välinen yhteistyö lisäi-
si nuorten kiinnostusta seu-
rojen tarjontaan.

- Meillä on kaksi eri ryh-
mää. Alle 11-vuotiaiden lii-
kuntakerhossa liikutaan, 
touhuillaan ja tutustutaan 
sopivasti eri lajeihin. Laji-
koulu on 11-15-vuotiaille, 
jossa keskitytään selkeästi 
esimerkiksi aitajuoksun tek-
niikoihin, käydään läpi pi-

Miila Puomisen hyvää aitajuoksutekniikkaa. - Ponnistavan ja-
lan erittäin nopea maahan tuonti niin, että jalkaterä on suo-
raan eteenpäin. Se on yksi avain nopeaan aitajuoksuun, kom-
mentoi Pekka.

Pekka kannustaa vanhempia tuomaan lapsensa liikuntaker-
hoon ja sitä kautta lajikouluun. Ensi kesän tavoitteena on saa-
da tyttöjen viestijoukkue pystyyn.

kajuoksun lähtöjä, tehdään 
perusasioita keihäästä ja 
kuulasta. Lisäksi on vähän 
pitemmälle ehtineille nuoril-
le oma vuoro, jossa he har-
joittelevat henkilökohtai-
sen saliohjelman mukaisesti. 
Näissä treeneissä keskity-
tään puhtaasti fyysisen kun-
non kehittämiseen. 

Miila Puominen
Aitajuoksussa Miilaa kieh-
too juoksun tunne ja se, että 

pääsee varmuudella yli. 
Miila on aktiivinen liikku-
ja muutenkin, mutta teke-
minen painottuu enemmän 
yleisurheiluun. Hän tykkää 
erityisesti pikajuoksusta, ai-
tajuoksusta ja keihäästä.

Sadalla metrillä hänen 
ennätyksensä on 15.42 se-
kuntia. Se syntyi tänä kesä-
nä. Hirsikampuksen yleis-
urheilukilpailuissa hän oli 
15-vuotiaiden tyttöjen sadal-
la metrillä  toinen ja Koillis-

maan koulujen välisissä kil-
pailuissa sijoitus oli viides.

- Keihäänheitossa en ole 
erityisen hyvä, mutta se 
on silti mukavaa. Se on hy-
vää vastapainoa juoksemi-
selle. Toissa kesänä aloin 
käymään Pekan ohjaukses-
sa. Se oli ensin kerhotyyp-

pistä, mutta muuttui sitten 
enemmän valmennukseksi. 
Ei minulla ole koskaan ollut 
mitään unelmia urheiluun 
liittyen, muuta kuin, että oli-
sin siinä hyvä. Ja, kun se on 
mukavaa, niin haluan tehdä 
sitä.

Ape Nieminen

Boccia – helppo ja mukava harrastus ikäihmiselle
Mikko Mäntyjärvi osallis-
tui vanhustenviikon avaus-
päivänä vanhusten pal-
velukeskuksessa boccian 
pelaamiseen. Väkeä oli tu-

van täydeltä, joten kak-
si pelikenttää otettiin heti 
käyttöön. Ideana oli, että si-
vustaseuraajat pääsevät 
kuuden pelikierroksen jäl-

Sinisten ja punaisten joukkueen pelaajat heittävät vuoronpe-
rään palloja mahdollisimman lähelle maalipalloa.

Kari Illikainen ja Mikko Mäntyjärvi ovat aktiivisia boccia pe-
laajia. 

keen itse heittämään boccia-
palloja. 

- Keskimäärin kerran vii-
kossa käyn pelaamassa boc-
ciaa Tuomas Sammelvuo-
salilla. Harrastus on tullut 
minulle tutuksi vähitellen 
parkinsonin tautia sairasta-
vien boccia-ryhmän kaut-
ta. Ryhmässä on myös neu-
rologisia vaivoja sairastavia. 
Yhdessä pelaamme. Määtän 
Eero ja Illikaisen Kari laittoi-
vat ryhmän pystyyn ja ovat 
olleet innoittajia. Ehkä kol-
misen vuotta olen harrasta-
nut tätä lajia. Mielenkiintoi-
seksi boccian tekee se, että 
pitää saada heitettyä omat 
pallot mahdollisimman lä-
helle maalipalloa. Lisäksi 
lajin sosiaalisuus virkistää 
mieltä ja on yksi syy käydä 
pelaamassa, kertoi Mikko.

Neuropatti 
-ryhmän synty 
Kari Illikainen on toiminut 
aktiivisesti ”Neuropattien” 
boccia-ryhmässä. Hän tuo 
pallot paikalle pelikentälle ja 
käy hakemassa joitakin pe-
laajia kotoa. 

- Ensin me aloitimme pe-
laamisen liikuntahallin kat-
somon takana olevassa tilas-
sa noin neljä vuotta sitten. 

Eero Määtällä oli pelikoke-
musta bocciasta Oulun par-
kinsonin ryhmästä. Kun hän 
tuli vetäjäksi hän innosti 
meitä perustamaan boccia-
ryhmän. Eero hommasi Ou-
lusta meille käytetyt pallot, 
jotka ovat uutena aika hin-
tavia, noin 350 euroa. Alus-
sa oli kovasti innostusta. 
Nyt koronan jälkeen on ol-
lut käynnistysvaikeuksia. 
Ehkä jotkut ovat vielä vähän 
arkoja. Kun kerho perustet-
tiin ajateltiin, että kaikki, jot-
ka potevat neurologisia sai-
rauksia voivat osallistua ja 
tulla pelaamaan, kertoi Kari.

Bocciaa voi  
pelata melkein 
missä vain
Karin mielestä boccia sopi-
si hyvin sivukylien asukkai-
den ajanvietteeksi. Seuranta-
loilla ja muualla olisi helppo 
pelata. Boccia toisi uuden-
laista virikettä sivukylien 
asukkaille. Ihmiset pääsisi-
vät kokoontumaan ja seu-
rustelemaan boccian mer-
keissä. Kari kertoi, että he 
pelaavat bocciaa Tuomas 
Sammelvuo-salin ryhmälii-
kuntatilassa joka keskiviik-
ko kello 10-12. Kaikki, jotka 
ovat kiinnostuneita, voivat 

tulla tutustumaan ja pelaa-
maan.

- Kirjastosta on mahdol-
lisuus vuokrata boccia-setti. 
Niitä on siellä ainakin kolme 
settiä. Pelaaminen ei todel-
lakaan ole kustannuskysy-
mys. Mukavan tapahtuman 
kyläkunnalle voi järjes-
tää kevyellä panostuksella. 
Kaupungin järjestämillä ky-
läkierroksilla boccian pelaa-
minen olisi kiva piristys. 
Bocciaa olisi helppo hyö-
dyntää Voimaa vanhuuteen 
toiminnoissa, ehdotti Ou-

lunkaaren päivätoiminnan 
edustaja Arja Panuma.

Oulunkaaren ikäihmisten 
päivätoimintaa on hankittu 
omat boccia-pallot. Boccia 
sopii kaikenkuntoisille. Sitä 
voi pelata istualtaan tai sei-
saaltaan, siinä mielessä mu-
kava peli. Palvelukeskuksen 
henkilökunnan tarkoitukse-
na on hyödyntää bocciaa eri 
ryhmissä. 

Ape Nieminen
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Jotta valistunut lukija ei luulisi, että kaupittelen 
tässä jotakin ihmelääkettä, sanottakoon tässä heti, 
että KARLO ei maksa mitään. Kymmenen vuoden 
kokemuksella voin vakuuttaa, että KARLO myös 
toimii. Se tepsii parhaiten silloin kun ollaan lähdös-
sä jonnekin. Eli tarkistetaan, ovatko K (kännykkä), 
A (avaimet), R (rillit eli silmälasit) ja LO (lompakko) 
mukana. Suosittelen!

* * *
Pari viikkoa sitten ”Kähmyt”-jutussa tarjoilija arve-
li asiakkaan lopettaneen vasta äsken tupakanpol-
ton, kun asiakas tumppasi tupakan viineriin. 
Entinen nikotinisti Reijo lähestyi oikaisulla ja tote-
si, ettei kyseinen tupakoitsija ollut vielä lopettanut 
savutteluaan. Oikeasti lopettaneelle tarjoilija sanoi 
näin: 
– No harva sitä tumppaa viinerin tuhkakuppiin! 

* * *
Hevosmiesten Uusi Tietotoimisto HUTI ilmoittaa, 
että siivoojille on laadittu oma ammatillinen lista: Sii-
voojien painajainen: Parkettien partaveitsi. 
Uupunut siivooja: Rättiväsynyt. Jäätynyt siivooja: Si-
nipiika. 
Kokenut siivooja: Harjaantunut. Siivoojan lääkekuuri: 
Pölykapseli. 
Siivoojien ammattitauti: Roska silmässä. Siivoojien 
lemmikkieläin: Moppi.

* * *
Mies ryömi autiomaassa janoon kuolemaisillaan. Hän 
vastaan tuli kamelikaravaani. Mies pyysi vettä, mutta 
sai vastauksen: – Ei ole vettä, mutta osta solmio. 
Mies jatkoi matkaa paahtavassa helteessä, kun vastaan 
tuli toinen kamelikaravaani. Mies pyysi vettä, mutta sai 
vastauksen: – Ei ole vettä, mutta osta solmio. 
Mies jatkoi matkaa ja tuli keitaalle, jossa oli baari. Mies 
kysyi: – Myydäänkö täällä vettä? Portsari: – Kyllä myy-
dään, mutta meillä on solmiopakko!     

* * *
Aviopari pysähtyy Karhunkierroksella luonnonkauniil-
le harjanteelle.
– Voi miten mykistävä paikka! rouva Suulas huokaa. 
Aviomies: – Ja tähän me leiriydymme ainakin viikoksi!

 * * *
Jurrin pappa tuli lääkäristä: – Tohtori sanoi, että mi-
nusta tulee dementikko.
Jurrin emäntä: – Voi tokkiinsa – ja ihan kansakoulu-
pohjalta!

* * *
Suulaksen ovikello soi: – Lainaatko mattopiiskaasi? 
naapurin Alli kysyy.
Rouva Suulas: – Muuten kyllä, mutta kun Ari tiskaa.    

* * *
Autokaupan myyjä: – Tämä malli, mistä te olette nyt 
kiinnostunut, on hyvin edistyksellinen. Toissa vuonna 
siihen lisättiin lukkiutumattomat jarrut ja viime vuon-
na automaattivaihteisto, uudet puskurit ja virtaviivai-
sempia kori.
Asiakas: – Mitä lisättiin tänä vuonna? Myyjä: – Hintaa 
lisää 10 000 euroa.

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Muista KARLO 
– muistat paremmin!

Pallonen. Kuva: Mauri Hietala.

Silja Alahäivälä valittu 
Suunnistusliiton valmennettaviin
Pudasjärven Urheilijoita 
edustava 14-vuotias Silja Ala-
häivälä on valittu Suomen 
Suunnistusliiton yläkoulu-
leiritykseen. Silja on nuoresta 
iästään huolimatta voittanut 
monia suunnistuksen alue-
mestaruuskilpailuita. Yleis-
urheilussa hän on monta 
kertaa voittanut 1000 metrin 
juoksun Koillismaan mesta-
ruuskilpailuissa. Jo 11-vuoti-
aana hän voitti Oulussa 1000 
metri juoksun Sisulisä-hui-
pentumassa, joka on taval-
laan nuorten piirin- tai alue-
mestaruuskilpailut. Viime 
kesänä Silja osallistui usei-
siin suunnistuskilpailuihin 
ja muutamaan yleisurheilu-
kilpailuun. Koululiikuntalii-
ton SM-kisoihin hän on osal-
listunut useamman kerran. 
80 osallistujan joukossa par-
hain sijoitus on ollut 13:sta. 
Syyskuussa käydyissä Koil-
lismaan koulujen yleisurhei-
lukilpailuissa hän voitti tyt-
töjen 800 metrin juoksun ja 
sijoittui korkeudessa toiseksi. 

Neljä tehokasta 
viikkoa huippu-
valmennuksessa
- Kyllä. Minut valittiin Vuo-
katti-Ruka Urheiluakate-
mian suunnistuksen ylä-
koululeiritykseen. Meidän 
ryhmässä on 20 oppilas-

ta. Siellä on myös monien 
muiden eri lajien leirityksiä. 
Meidän valmentajana toimii 
Hannu Airila, joka on enti-
nen maajoukkuesuunnista-
ja. Olen leirillä neljä kertaa 
kouluvuoden aikana, aina 
viikon kerrallaan. Opiskelu-
aikaa on varattu pari tuntia, 
mutta muu päivä on urhei-
lua ja valmennusta. Valmen-
nusviikot järjestää Suomen 
Suunnistusliitto. Ensimmäi-
nen valmennusviikko oli 
elo-syykuun vaihteessa ja 
toinen on syyslomalla. Ke-
vätkaudella ovat kaksi seu-
raavaa Vuokatin viikkoa. 
Vuokatissa kokeilemme 
myös hiihtosuunnistusta, 
joka on minulle ihan uusi 
tuttavuus, kertoi Silja.

Silja sai vihjeen 
yläkoululeiri- 
tyksestä
Yläkoululeirityksen haku 
oli päättynyt jo kesäkuus-
sa, mutta sinne oli jäänyt 
vapaita paikkoja. Kainuun 
Rastiviikoilla Siljalle vihjat-
tiin vapaista paikoista. Hän 
ajatteli, että kahdeksas luok-
ka on vaikea, joten hän päät-
ti keskittyä siihen. Sitten hän 
sai viestin, että vielä ehtisi 
mukaan, jos kiinnostaa. Sil-
ja mietti asiaa vielä uudem-
man kerran, lähetti hake-

- Urheilu antaa minulle motivaatiota myös opiskelemiseen, 
kertoi Silja.

muksen ja tuli valituksi. Hän 
on ainut Pudasjärveltä. Ou-
lusta on useampia ja muut 
hänen ryhmästään ovat ko-
toisin Etelä-Suomesta. Lu-
kukausimaksu sisältää val-
mennuksen ja täysihoidon. 
Pudasjärven Urheilijat avus-
tavat Siljaa osittain ja van-
hemmat puuttuvan osan. 

- Tähän asti Silja on vain 
”harrastanut” urheilua eli 
lenkkeilyt ja hiihtänyt omak-

si iloikseen. Koulun hiihto-
kilpailut hän on voittanut 
ekaluokasta lähtien. Silja on 
ollut vauvasta lähtien mu-
kana äidin suunnistusmat-
koilla ja minun rinkkarepus-
sa vaelluksilla. Varsinaiset 
harjoitukset hänellä alkoivat 
vasta nyt, kun hän pääsi mu-
kaan Vuokatin leiritykseen, 
kertoi Tapani Alahäivälä.

Ape Nieminen

Arctic Food Lab – Pohjoisia makuja ja 
elämyksiä Reykjavikiin
Oulu2026 alueen ruokatuot-
teet kiinnostavat kansain-
välisesti. Paikallisten Arctic 
Food Lab yritysten tuottei-
ta on lähdössä ruokatapah-
tumaan 14.10.2022 Islannin 
Reykjavikiin. Arktisen alu-
een ruokakulttuurin edis-
täminen sekä ruokatapah-
tumien- ja ruokamatkailun 
kehittäminen on vahvana  
osana Oulu2026 kulttuuri-
pääkaupunkivalmistelua. 
Arctic Food Labon ohjel-
makokonaisuus, joka tuo 
esiin pohjoisen Suomen 
ruokaperinnettä ja tarjo-
aa matkailijoille pohjoisia 
makuja, elämyksiä ja vie-
raanvaraisuutta. Arctic Food 
Lab kokoaa yhteen pohjoi-
sen alueen gastronomian ja 
ruokakulttuurin toimijoi-
ta, korkeatasoista paikallis-
ta osaamista ja palveluita. 
Arctic Food Lab tuotemerk-
kiä käyttää jo yli 40 yritystä 
ja yli 170 ruokatuotetta. Tuo-
temerkin avulla matkailijat 
ja  vieraat tunnistavat lähel-
lä tuotetun ruuan ja pääse-
vät tutustumaan alueen ruo-
kakulttuuriin.

Arktinen ruoka on tämän 
vuoden teemana vuosittain 
järjestettävässä Arctis Circke 

seminaarissa Reykjavikis-
sa. Tapahtuman tavoitteena 
on nostaa esiin eri alueiden 
ruokakulttuuria ja erityises-
ti ruokatuottajia ja – tuottei-
ta arktiselta alueelta. Kok-
kaus- ja infotapahtumassa 
on mukana 10 Arctic Food 
Lap-verkoston yritystä 32 
tuotteen voimin. Tuotevali-
koima painottuu marjoihin, 
sieniin, villiyrtteihin, peru-
naa ja muihin vihanneksiin. 
Reykjavikiin on lähdössä 
yrityksiä ja tuotteita Oulus-
ta, Pudasjärveltä, Tyrnäväl-
tä, Limingasta, Hailuodosta, 
Iistä ja Kalajoelta. Tyrnävän 
Kehitys Oy ja Pudasjärven 

Kehitys Oy ovat valmistel-
leet matkaa yhteisvoimin. 

Helinä Koski Puhoksen 
Kalasta kertoi, että oli todel-
la mukava päästä mukaan 
Arctic Food Lab:iin. ”Saa-
daan Pudasjärveä ja erityi-
sesti Puhosta ja Puhosjärven 
maailman kartalle. Olisihan 
se mukava saada hieman 
huomiota omalle tuotteel-
le. Meidän kalasäilykkeil-
le tästä on jo nyt ollut hyö-
tyä myynnin kasvamisen 
kautta!” Riitta Rontu Syöt-

teen sieni ja yrtti ky:sta ker-
toi lähteneensä hankkeeseen 
mukaan aluemarkkinointi-
mielessä. Kansainväliseen 
vientiin ei ole ainakaan tois-
taiseksi suunnitelmia. Reyk-
javikiin meiltä lähti kuivat-
tuja sieniä ja marjajauheita. 
Tuotteissa on korkea laa-
tu ja marjajauheissa erityi-
sesti voimakas maku, väri ja 
tuoksu. 

Ape Nieminen

Helinä Puhoksen Kalasta kertoi, että kampanja on auttanut 
tuomaan lähiruokaa lähemmäksi kuluttajaa.

- Toivon Reykjavikin ruoka-
tapahtumasta osallistujien 
mielenkiintoa tuotteitamme 
kohtaan ja uusia käyttöideoi-
ta, kertoi Riitta Syötteen sie-
ni ja yrtti ky:stä.
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KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

LAKIPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

FYSIOTERAPIAPALVELU

• 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

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

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

Jätehuoltosopimus: p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai
lajitteluopas.fi

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa

PALVELUHAKEMISTOSTA 

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

Eläinten viikko haastaa pohtimaan eläimiin liittyviä tunteita

Eläimet herättävät meissä 
erilaisia tunteita, jotka riip-
puvat sekä omista koke-
muksista, saadusta tiedosta 
että ympäröivästä kulttuu-
rista. Tunteemme vaikutta-
vat siihen, miten kohtelem-
me eläimiä.  

Eläinten viikolla tutus-

tutaan jännittäviin eläimiin, 
jotka saattavat herättää ih-
misessä jopa negatiiviseksi 
koettuja tunteita.

– Vanhemmat siirtävät 
asenteensa ja toimintamal-
linsa lapsille. Osaa eläinla-
jeista pelätään. Pelko hait-
taa elämää ja aikuisina 

Lokakuun 4.-10. päivä vietetään Eläinten viikkoa, 
jonka aikana Suomen eläinsuojeluyhdistys 

SEY paneutuu eläimiin liittyviin tunteisiin ja 
tunnetaitojen opetteluun. 

meidän olisi tärkeää kiin-
nittää huomiota lasten hy-
vinvoinnin kannalta sii-
hen, millaisia eläinasenteita 
ja pelkoja siirrämme eteen-
päin, sanoo SEYn toimin-
nanjohtaja Kati White. 

Eläinten viikkoa on vie-
tetty SEYn aloitteesta vuo-
desta 1959 saakka.  

SEY tuottaa vuosittain 
teemaan liittyvän, maksut-
toman tieto- ja tehtävävih-
kosen opetuskäyttöön. Jän-
nittäviä eläimiä -opas on 

suunnattu alakouluikäisil-
le ja soveltuu käytettäväksi 
biologian, ympäristöopin, 
äidinkielen, uskonnon, elä-
mänkatsomustiedon, yh-
teiskuntaopin ja kuvatai-
teen tunneilla. Kiehtovia 
eläimiä -opas on suunnattu 
erityisesti varhaiskasvatusi-
käisille. 

Lisäksi oppimisen tuke-
na toimivat tunnetaitokor-
tit, jotka voi tulostaa itse 
osoitteessa sey.fi/tunnetai-
tokortit.

 Oppimateriaalin asian-
tuntijana on toiminut sosi-
aalipsykologi Leena Koi-
vula. Hän huomauttaa, että 
pelkoja käsittelemällä ja nii-
den alkuperää pohtimalla 
voi päästä käsiksi pelon ai-
heuttajaan.

– Se, miten ympärilläm-
me olevat ihmiset puhuvat 
eläimistä, vaikuttaa myös 
meihin. Kaunis puhe he-
rättää lapsessa kunnioitus-
ta eläimiä kohtaan, kun taas 
halveksiva puhe voi herät-

tää hämmennystä ja risti-
riitaisia tunteita, Koivula 
sanoo ja painottaa tunnetai-
tojen opettelun tärkeyttä.  

– Tunnekokemuksiin voi 
liittyä esimerkiksi hikoilua, 
punastumista, ”perhosia 
vatsassa”, käsien vapinaa, 
sydämen tykytystä, huo-
novointisuutta ja ajatusten 
katkeilua. Kun huomaa täl-
laisia fysiologisia muutok-
sia itsessään, voi pysähtyä 
pohtimaan, mistä tunteesta 
on kyse, Koivula sanoo. TS
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YRITTÄJÄ ilmoita 
PALVELUHAKEMISTOSSA 

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  p. 0400 499 745

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

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

Meiltä:

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

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

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

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

RAKENTAMINEN JA REMONTITMAARAKENNUSTA

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

•• Seulotut kivet,  
sepelit, hiekat ym.

•• Suursäkeissä  
myös kaikki lajit.

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 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

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

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy Jenni Jenni 

Timonen-HøgliTimonen-Høgli  

040 363 6720

Asunto-Asunto-
kauppa, kauppa, 

kauppakirjat, kauppakirjat, 
kaupan-kaupan-

vahvistuksetvahvistukset

ASUNTOKAUPAT

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

VUOKRA-ASUNNOT

Pudasjärven Vuokratalot Oy
Oikopolku 2 B 2, 93100 Pudasjärvi. 

P. 050 409 8190, asuntotoimisto@pudasjarvi.fi
Avoinna: ma klo 9-12, ti klo 12-15, ke suljettu, to klo 12-15, pe klo 9-12.

www.pudasjarvenvuokratalot.fi 

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

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

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

• LISÄERISTYKSET

044 981 4433  |  www.ekokarhu.fi

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. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

PALVELUT RAKENTAJILLE
Omakotitalot • Paritalot • Rivitalot

• Laadukas ja asiantunteva palvelu
• Suunnittelupalvelu
• Asennuspalvelu • Tarviketoimitukset

Joululahjakeräys 2022
Pian on aika aloittaa jo mo-
nena vuonna järjestämä-
ni Joululahjakeräys. Kerää-
mäni joulupaketit toimitan 
jälleen Oulunkaaren koti-
hoidolle sekä tarvitseville 
muihin yksiköihin. 

Paketteihin tulee jotain 
lämmintä esimerkiksi vil-
lasukkia ja pientä joulu-
herkkua, tai vaikkapa kah-
vipaketti. Lahjoitettavien 
tuotteiden täytyy olla eh-

dottomasti uusia ja käyt-
tämättömiä! Käärin lah-
joitukset itse tonttujen 
avustuksella. 

Haastan paikalliset yri-
tykset osallistumaan kerä-
ykseen!

Keräyspisteenä Pudas-
järven keskustassa toimivat 
4H-yhdistyksen Topi-tupa 
ja Wirtaamo. Vielä olisi tar-
vetta yhdelle keräyspisteel-
le. Siitä voi olla minuun yh-

teydessä, osoitteeseen paivi.
pohjanvesi@gmail.com.

Rytingin kyläkauppa ja 
Puhoksen kyläkauppa toi-
mivat keräyspisteinä sivu-
kylillä. Suuri kiitos tästä! 
Keräyskassit toimitetaan 
keräyspisteisiin 1.11., jolloin 
virallisesti keräys alkaa. 

Kiitos jo etukäteen kai-
kille osallistujille. Saamme 
jälleen yhdessä jakaa hyvää 
joulumieltä kaikille!  

Joululahjakeräys toimii 
1.11.-15.12.2022.

Päivi Pohjanvesi

YRITTÄJIEN 
AAMUKAHVIT

pe 14.10. klo 8.00 
Pudasjärven Osuuspankin 

kokoushuone. 
Ensi viikon lehdessä tarkemmin ohjelmasta.

Tervetuloa!
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PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastustoimitus 
2019-617890
Katu- ja puistoalueiden lunastustoimitus 2019-617890, kos-
kien yksittäisten tilojen sisältämiä asemakaavassa puisto- ja 
katualueeksi osoitettuja osia Pudasjärven kaupungin alueella 
(Pilliahontie, Varsitie, Rimmintie, Koillisväylä, Tuotantotie, ja 
Ramppitie). Toimituskäsittely ei koske em. katujen osalta koko 
katualueen pituutta. Lunastuksen kohteena oleville tiloille on lä-
hetetty kokouskutsu myös postitse. Kokous on toimituksen lop-
pukokous jossa annetaan lunastuspäätös, joka sisältää myös 
korvauspäätöksen.
Maantietoimitus 2020-628677
Maantietoimitus 2020-628677 koskien VT20 (Ouluntie) sekä 
MT18755 (Ramppitie) tie- ja liittymäjärjestelyjä Pudasjärven 
kaupungissa. Kyseessä on toimituksen loppukokous jossa an-
netaan lunastuspäätös, joka sisältää myös korvauspäätöksen. 
Kokouksessa käsitellään myös lakanneiden maantiealueiden 
siirtämistä katualueeksi (Ramppitie, Tuotantotie, Koillisväylä, 
Varsitie ja Rimminväylä).
Aika ja paikka
2019-617890 Torstaina 20.10.2022, kello 09.30, Hyvänolon 
keskus Pirtti, kokoushuone Nurkka (Varsitie 1 Pudasjärvi)
2020-628677 Torstaina 3.11.2022, kello 10.00, Hyvänolon 
keskus Pirtti, kokoushuone Nurkka (Varsitie 1 Pudasjärvi) 
Toimitukseen osallistuminen
Toimituksiin kutsutaan kaikki, joiden oikeutta toimitus välittö-
mästi koskee. Asianosaisen poissaolo ei estä toimituksen suo-
rittamista. 
Lisätietoja verkkosivuilla 
www.maanmittauslaitos.fi

Toimitusinsinööri Jaakko Järvitalo
Maanmittauslaitos
040 180 0783
jaakko.jarvitalo@maanmittauslaitos.fi

KUTSU maanmittaustoimitukseen

MYYDÄÄN
Salvettu rakoliiteri. 

P. 040 515 3130

SOTKAJÄRVEN SOTKAJÄRVEN 
METSÄSTYSSEURAMETSÄSTYSSEURA
kutsuu kyläläiset ja maanvuokraajat 

perheineen sekä seuran jäsenet
50-VUOTISJUHLAPEIJAISIIN50-VUOTISJUHLAPEIJAISIIN

Hirvaskosken koululle 
su 16.10. klo 13 alkaen. 

Ruokailu klo 13-15, 
minkä jälkeen huutokauppa sekä arvontaa. 

Lämpimästi tervetuloa!

Rahoitustyöpaja
Torstaina 20.10.2022: 11.30.00-16.00

Hotelli Iso-Syöte, Iso-Syötteentie 246, Panoraama

Syötteen Matkailualueen Master Plan ja investointisuunnitelma on 
valmistunut. Tilaisuudessa avataan matkailualueen seuraavaa 
kehitysvaihetta 2022-2027 ja keskustellaan rahoitusmahdollisuuksista. 

Rahoitusalustusten jälkeen yrittäjillä on mahdollisuus 
kahdenkeskiseen keskusteluun asiantuntijoiden kanssa.

Tilaisuus on tarkoitettu Pudasjärvellä toimiville yrityksille, 
kaupungille ja matkailuelinkeinoa tukeville sidosryhmille.

OHJELMA

11.30 Kahvit ja verkostoitumista kokoustilassa
12.00 Tilaisuuden avaus Tomi Timonen, Pudasjärven 

kaupunginjohtaja
12.10 Käsikirjan avaus Jukka Koutaniemi, Pudasjärven 

Kehitys Oy, matkailun yritysasiantuntija
12.30 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Sari Turtiainen, yritysasiantuntija
12.50 Pohjois-Pohjanmaan liitto

Tiina Rajala, kehitysjohtaja 
Heikki Ojala, aluekehityspäällikkö

13.10 Oulun Seudun Leader
Piia Karttunen vs. toiminnanjohtaja

13.30 Finnvera Pasi Vartiainen, Pohjois-Suomen aluejohtaja
13.50 OP Heikki Wuolijoki, OP-Pudasjärvi, asiakkuuspäällikkö
14.10 Vauraus Mika Immonen, myyntijohtaja
14.30-16.00 Varatut asiantuntijakeskustelut

Tervetuloa!
Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 7.10.2022 

050 552 6690
riikka.tuomivaara@pudasjarvi.fi

ANNETAAN VUOKRALLE
Siisti kerrostalon alakerran yksiö,

33 m2, Kauppatie 30 Pudasjärvi. Vapautuu 1.11. Vuokra 400 €/kk.
P. 041 540 1050. 

Iinattijärven 
Metsästysseuran

HIRVIPEIJAAT
la 8.10.2022 klo 12-14 Hampushalli.

Maanvuokraajat, metsästysseuran 
jäsenet ja kyläläiset tervetuloa!

Hirviporukka

YHTEISLAULUTILAISUUS
ma 10.10.2022 klo 13-13.45 
Hyvän olon keskus Pirtin Kurkisalissa  
(Varsitie 1)
Vapaa pääsy.

Järj. Pudasjärven kansalaisopisto

PUDASJARVI.FI

K E R H O L O K A K U U  
ma 10.10. klo 13 seurakuntakoti.

Pudasjärven alueen Sydänyhdistys ry:n 

Vierailijana uimahallivastaava 
Aini Seppänen. 

Kahvitarjoilu, arvontaa, arvontavoittoja toivotaan.

Tervetuloa!

KUN HALUAT PÄÄSTÄEROON  TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA.

Kaita-ahon vesiosuuskunnan
YLIMÄÄRÄINEN 

KOKOUS
pe 21.10.2022 klo 18 

Martta Oinas-Panuman luona 
(Laasenraitti 70).

Esillä pumppaamon automatisaatio.
Tervetuloa! Hallitus

Se löytyi
-missio

Suomessa käynnistyi 
19.9.monimediakamp-
panja Se löytyi. Missio 
on kristittyjen yhteinen, 
kirkkohistoriallisestikin 
merkittävä hanke hyvän-
sanoman välittämiseksi 
suomalaisille. Sanomaa 
tuodaan esiin televisi-
on, radion, printtimedi-
an, internetin, sosiaalisen 
median ja ulkomainon-
nan avulla. Eri mediat 
välittävät tavallisten kris-
tittyjen henkilökohtai-
sia kertomuksia uskos-
ta Jeesukseen. Missiossa 
on mukana eri kirkko-
kunnista, herätysliikkeis-
tä ja järjestöistä yhteensä 
393 seurakuntaa. Seura-
kunnat järjestävät erilai-
sia Se löytyi-teemaan liit-
tyviä tilaisuuksia ympäri 
Suomen. Jokaiseen suo-
malaiseen kotiin jaetaan 
lisäksi ilmainen Se löy-
tyi-missio kirjanen, josta 
löytyy 16 tarinaa uskos-
ta. Noin 2,3 miljoonan 
kirjan painaminen on 
Suomen oloissa poikke-
uksellista. Kirjassa ole-
via tarinoita voi lueskella 
myös internetistä osoit-
teesta selöytyi.fi 

Pudasjärvellä järjeste-
tään Pirtin Kurkisalissa 
Se löytyi tilaisuus 21.10.

Ape Nieminen

Se löytyi kirjasta löytyy 16 
tositarinaa elävästä elämästä.

PUDASJARVI.FI

TALVIUINTIPAIKKA 
PIETARILAN LÄHILIIKUNTA- 

PUISTOON AVATTU

OHJEITA KÄYTTÄJILLE:
-   Uudet uimarit voivat lunastaa avaimen 30 € 

hintaan koko kaudeksi Puikkarista.
-   Käytössä lämmin pukeutumistila. 

Tiedustelut: Kaupunki/liikuntatoimi Heino p. 0400 346 
097. Toiminnan kehittämisestä ehdotuksia ja palaut-
teita ottaa vastaan PuU Kuntourheilujaosto Heimo 
Turunen 0400 385 281, heimo.turunen@vkkmedia.fi

Pudasjärven kaupunki 

Talviuintipaikkaa ylläpitää tekniset palvelut.
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Kesseli ry - aikansa kutakin

Moni on ehkä kysellyt mie-
lessään, että mitähän Kes-
seli ry:n toiminnalle kuu-
luu? Minultakin on usein 
kysytty: ”Vieläkö käyt-
te Karjalassa?” Olen vas-
tannut, että me lopetimme 
koko yhdistyksen touko-
kuussa 2022. Syitä oli kak-
si. Emme löytäneet uutta 
puheenjohtajaa ja koronae-
pidemian puhkeaminen 
keväällä 2020. Totesimme 
hallituksessa: ”Aikansa 
kutakin.” Yhdistys sai pal-
vella liki 20 vuotta ja an-
taa monenlaista apua ih-
misille Vienan Karjalassa 
ja Pudasjärvellä. Kesselin 
toiminnan perusajatukse-
na oli antaa apua ihmis-
ten sosiaaliseen, fyysiseen, 
psyykkiseen, kulttuuri-
seen tai hengelliseen elä-
mänpiiriin. 

Avustusmatkoilla 
kertyi  
kilometrejä
Vuodesta 2003 alka-
en teimme yhteensä 572 
avustusmatkaa Vienan 
Karjalaan. Näillä avustus-
matkoilla kävi reippaasti 
yli 100 eri henkilöä. Alku-
ajan aktiivisemmat kävijät 

olivat: Anne Paananen, Ris-
to Puhakka, Riitta Rusila, 
Pentti Kuopusjärvi ja Han-
nu Peiponen. Toiminnan 
laajentuessa Raimo ja Sirk-
ka Åkerlund, Esko Törmä-
nen, Aimo ja Sinikka Pieti-
lä, Leena Heikkinen, Miika 
Sutinen, Seppo ja Tatjanan 
Huitsi, Seppo ja Terttu Kyl-
lönen, Laura Kokko, Anni 
Laine, Eija Pohjanvesi, Igor 
Ibanov, Erkki Takkinen, 
Erkki ja Erja Mäkeläinen 
ottivat enemmän vastuu-
ta avustusmatkoista. Kes-
selin periaatteisiin kuului, 
että jokainen maksoi itse 
avustusmatkansa. Edellä 
mainituille ja muille muka-
na olleille suuri kiitos avus-
tanne. Kesselin apua vietiin 
ainakin 40 kylään tai kau-
punkiin. Eniten apua vietiin 
Kostamuksen ja Kalevalan 
läheisyydessä oleviin ky-
liin. Kauimmainen avustus-
paketti meni Ulan-Udeen, 
joka on Burjatian tasavallan 
pääkaupunki Itä-Siperiassa. 
Sinne karjalainen Irina Ti-
monen lähetti meidän tuo-
mamme lastenvaatepake-
tin veljensä lapsille omalla 
kustannuksellaan. Pohjoi-
sin avustuskohde oli Mur-
mansk. 

180.00 euroa
Puhtaasti avustustoimin-
taamme käytimme toiminta-
vuosien aikana Vienan Kar-
jalassa ja Pudasjärvellä noin 
180.000 euroa. Kaikki nämä 
jäsenmaksuista ja ystävien 
lahjoituksilla. Tavara lahjoi-
tuksia otimme vastaan 1174 
ihmiseltä tai yhteisöltä. Jäse-
niä yhdistyksessä oli vuosi-
en varrella yhteensä noin tu-
hat. Vuosikokouksia varten 
laadituista tilien ja toimin-
nan tarkastuksista lämmin 
kiitos Heino Ruuskaselle ja 
Terttu Jurvansuulle sekä hy-
västä yhteistyöstä Pudasjär-
ven Osuuspankille. Kesselin 
kirjanpidosta pitivät vuosi-
en varrella huolta Leena Pu-
hakka, Aimo Pietilä ja Tili-
Tekno Oy.

Monta tarinaa
Yhteen lehtijuttuun on mah-
dotonta kirjoittaa niitä sato-
ja ja satoja tarinoita ja kohtaa-
misia, mitä avautui Kesselin 
toiminnan kautta. Saimme 
monia hyviä ystäviä niin 
karjalaisista, Inkerin suo-
malaisista, venäläisistä, val-
ko-venäläisistä kuin ukrai-
nalaisista. Venäjän tullissa 
meni yleensä kaikki ihan hy-

vin, paitsi joskus jotain pie-
niä sakkoja maksettiin. Po-
liisi tarkisti joskus ajokortin 
ja kerran antoi ylinopeudes-
ta sakon. FSB jututti minua 
kerran Repolassa muutaman 
tunnin. Lendiirassa kuu-
lusteltiin ja annettiin sakko, 
kun yritimme Huitsin Jessen 
kanssa mennä kylään. Au-
tokolareita ei sattunut, mut-
ta läheltä piti tilanteita kyl-
läkin. Kerran auto jäätyi 30 
asteen pakkasessa keskelle 
erämaata, muutaman kerran 
ajoin lumipenkkaan ja ren-
kaita meni yhdellä matkalla 
kaksin kappalein. Karjalaisen 
ihmisen tarinaa kuunnellessa 
tuli viisaammaksi ja ymmär-
si samalla elämän realiteette-
ja. Monenlaista tuskaa saim-
me kuulla ja todistaa. Harvat 
ovat sellaisia selviytyjiä kuin 
karjalaiset. Oma pottumaa, 
kalaisat järvet ja metsämarjat 
ovat pitäneet kiinni elämäs-
sä. Kekseliäisyyttä on pitänyt 
olla, miten kaikesta on selvit-
ty. Heitä eivät nykyiset ener-
giakriisit ynnä muut paljoa 
hetkauta, kun ovat käytän-
nössä ”harjoitelleet” elämistä 
vaikeissa olosuhteissa. Tyy-
tyväisyys ja kiitollisuus ovat 
heidän voimavaransa. Kos-
kaan en kuullut, että he oli-

Vanhemmat olivat iloisia, kun autoimme heidän lapsiaan. Suk-
set olivat kysytty artikkeli. Luusalmellekin niitä useita vietiin. 

Nuorten arkipäivän työtehtäviä monessakin kylässä, jossa ei 
ole vesijohtojärjestelmää.

Monet vanhat karjalaiset ryystivät tsaijunsa. Ilmarin kans-
sa samassa pöydässä Tollonjoella.

Kokkosalmella. Kiestingin tien varrella on Suomen valtion 
pystyttämä muistomerkki. Kesseli teki rauhantyötä autta-
malla ja olemalla ystävällinen kaikkia kohtaan.

sivat moittineet suomalaisia, 
päinvastoin toivottivat käy-
mään uudestaan ja uudes-
taan: ”Älkää unohtako mei-
tä!”  ”Kaikki mitä meillä oli, 

oli lahjaksi saatua. Siksi 
me autoimme. Hyvä mieli 
heille ja meille.”

Ape Nieminen

Seurakuntavaaleissa 
kolme ehdokaslistaa
Seurakuntavaalien ehdo-
kasasettelu päättyi torstaina 
15.9. Seurakuntavaalien vaa-
lilautakunta hyväksyi edel-
lisessä, 15.9. pidetyssä ko-
kouksessa Kirkko keskellä 
arkea -ehdokaslistan sekä 
Toimiva Seurakunta - Lä-
hellä Ihmistä -ehdokaslistan. 
Kristillisten arvojen puolesta 
-ehdokaslistan perustamis-
asiakirjoihin pyydettiin täy-
dennystä. Puuttuvat tiedot 
on toimitettu, ja vaalilauta-
kunta hyväksyi ehdokaslis-
tan maanantaina 3.9. pide-
tyssä kokouksessa. 

Vaalilautakunta myös ar-
poi ehdokaslistojen järjes-

tyksen sekä ehdokasnume-
rot. 

I Kirkko Keskellä ar-
kea – valitsijayhdistyksen 
ehdokkaat: Ahonen Eija 2, 
Ahonen Esko 3, Alahäivä-
lä Kirsi 4, Harju Sauli 5, Ki-
vilahti Sirpa 6, Komulainen 
Erja 7, Kouva Elmi 8, Lantto 
Marja 9, Siivikko Aarne 10, 
Siuruainen Pentti 11, Veivo 
Sointu 12.

II Toimiva seurakunta 
– Lähellä ihmistä – valitsi-
jayhdistyksen ehdokkaat: 
Alatalo Tarja 13, Fali Sirk-
ku 14, Honkanen Erkki 15, 
Honkanen Tiina 16, Ikonen 
Eija 17, Kinnunen Pekka 18, 

Nevanperä Kaarina 19, Poh-
janvesi Päivi 20, Pohjanve-
si Tapio 21, Pohjolainen Tei-
ja 22, Puurunen Terttu 23, 
Pääaho Anne 24, Ruokan-
gas Mauno 25, Soronen Pau-
la 26, Stenius Sirkka 27, Tyk-
kyläinen Marja-Leena 28, 
Virtanen Ilpo 29, Äikäs Sep-
po 30.

III Kristillisten arvojen 
puolesta -valitsijayhdistyk-
sen ehdokkaat: Nikula Veli 
31, Mattila Juhani 32, Lauhi-
kari Laila 33, Jaakkola Mar-
kus 34, Nurmela Aku 35, 
Jaakkola Anna-Maaria 36, 
Luokkanen Elina 37, Sep-
pälä Jouni 38, Koivukangas 

Jouni 39, Lyytikäinen Timo 
40, Vääräniemi Maria 41, 
Peltoniemi Helena 42, Hank-
kila Matti 43, Kujala Marika 
44. HT

Jarin pakinat
PUDASjärveläisessä aloitettiin julkaisemaan 

Jarin pakinoita. Kirjoittajana on porvoolainen 
harrastekirjailija Jari Outila, joka viettää 

paljon aikaa Pudasjärvellä.

Soittaminen
Onkohan se ohjelmoitu ihmisen perimään, että toiselle ei 
saa soittaa liian aikaiseen tai myöhäiseen
kellon aikaan? Tämä ei tietysti päde kaikkiin ihmisiin, 
mutta varmaan suurimpaan osaan (ehkä).

Hyönteismenu
Ennen ötököitä listittiin, kun olivat syöpäläisiä. Mutta 
nyt niitä syödään! ”Varo heinäsirkka! Kohta
joku syö sinut!”

Moottorisaha
Moottorisaha on nimensä mukaisesti saha, jossa on 
moottori. Voiko tätä kuvailevampaa nimeä enää
olla? Ei voi.
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Tarjous on voimassa 31.10.2022 asti. 
PALVELEMME: 

Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi, 

Puh. (08) 821 185

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

20 ml

17,90€
(norm. 21,37 €)

Fysioterapia  |  Puheterapia  |  Toimintaterapia  

Kuntoutus- ja terapiapalveluiden  
ammattilaiset apunasi

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

Varaa aika soittamalla numeroon 010 525 8801  
tai kätevästi verkosta ajanvaraus.coronaria.fi

CORONARIA KUNTOUTUS- JA TERAPIAPALVELUT  
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

Sarita Angeria 
Fysioterapeutti

Maria Anias 
Fysioterapeutti

Jaana Rantala 
Fysioterapeutti

Johanna Holmström 
Puheterapeutti

Riitta Tiainen 
Fysioterapeutti

Sanni Jörgensen 
Toimintaterapeutti

HUONEKALULIIKE HEIKKILÄ OYHUONEKALULIIKE HEIKKILÄ OY
Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi.  Puh. 0207 424 555. Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14

Huonekalujen kasaus- ja kuljetuspalvelu veloituksetta.Huonekalujen kasaus- ja kuljetuspalvelu veloituksetta.

www.huonekaluliikeheikkila.fi
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