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Elämän Wirtaamo 
jakaa asiantuntijuutta

PUDASjärveläinen
s. 4

Vanhustenviikon 
kooste

s. 8-10
Taidenäyttely Taival 
kertoo eheytymisestä

s. 16

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

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

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

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

peräkärryt ja paljon muuta.

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!

 

 

Se löytyi  
-tapahtuma 
Pudasjärvellä 
 

 
 

Perjantaina 21.10. 
klo 18:00-19:30  
Hyvän olon keskus Pirtti, Kurkisali  
Varsitie 1 
 
Musiikki: Ari-Pekka ”Ape” Nieminen 
Puhuja: Timo Suutari 
 
 

 

Pudasjärven Helluntaiseurakunta 
Pudasjärven Evankelis-luterilainen seurakunta 

Oletko hukannut sydämestäsi ilon ja rauhan, 
elämästäsi toivon ja tarkoituksen?  
 
Tapahtumamme on tarkoitettu erityisesti sinulle, 
joka vielä etsit, mutta haluaisit löytää ja 
vastaanottaa Jumalan anteeksiannon ja 
rakkauden henkilökohtaisesti.  
 
 
 

Yhteistyössä:
Pudasjärven Helluntaiseurakunta
Pudasjärven Evankelis-luterilainen seurakunta

Se löytyi -tapahtuma 
Pudasjärvellä
Perjantaina 21.10.
klo 18.00-19.30 
Hyvän olon keskus Pirtti, Kurkisali, Varsitie 1

Musiikki: 
Ari-Pekka ”Ape” Nieminen
Puhuja: 
Timo Suutari

Puh. 040 412 1483
pitopalveluvengasaho@hotmail.com

     kakkujapitopalveluvengasaho
      Kakku-ja Pitopalvelu Vengasaho

Pitopalvelu juhliin, 
kokouksiin, 

pikkujouluihin yms. 
muihin tilaisuuksiin. 
Makeat ja suolaiset 

leivonnaiset tilauksesta.

TT-TURVATULI 
kouluttaa

Pudasjärvi 19.10.2022
Ilm. 0400 112 612

 tauno.toivanen@tt-turvatuli.inet.fi

TULITYÖKURSSIT

MYYDÄÄN KUUSAMON PERATTUA MYYDÄÄN KUUSAMON PERATTUA 
MUIKKUA YM. KALAA.MUIKKUA YM. KALAA.

OSTETAAN KARPALOITA. OSTETAAN KARPALOITA. 
PUDASJÄRVEN SPUDASJÄRVEN S--MARKETIN PIHA MARKETIN PIHA 

TO 13.10. KLO 8.30TO 13.10. KLO 8.30--11. 11. 
P. 044 013 1493/VILJO KARJALAINENP. 044 013 1493/VILJO KARJALAINEN

SYYSMYYJÄISETSYYSMYYJÄISET 
MöykkälässäMöykkälässä

Näljängäntie 1391, PuhoskyläNäljängäntie 1391, Puhoskylä

la 22.10.2022 klo 10-15la 22.10.2022 klo 10-15
Paikkavaraukset Helinälle 040 821 3884.  Paikkavaraukset Helinälle 040 821 3884.  
Myynnissä keittoa ja lättykahvia!Myynnissä keittoa ja lättykahvia!

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

2929--..
OTSAVALAISIN LEDLENSER OTSAVALAISIN LEDLENSER 
KIDLED2 40LMKIDLED2 40LM
Värit: violetti ja vihreä. Kidled2-Värit: violetti ja vihreä. Kidled2-
otsavalaisin on suunniteltu otsavalaisin on suunniteltu 
erityisesti perheen pienimpien erityisesti perheen pienimpien 
käyttöön. Otsalamppu soveltuu tavanomais-käyttöön. Otsalamppu soveltuu tavanomais-
ten valaisutilanteiden lisäksi leikkeihin ja ten valaisutilanteiden lisäksi leikkeihin ja 
tutkimusretkiin, niin ulkona kuin sisälläkin. tutkimusretkiin, niin ulkona kuin sisälläkin. 
AAA-paristo sisältyy pakkaukseen.AAA-paristo sisältyy pakkaukseen.

PYÖRÄNVALOSETTI AIRAM PYÖRÄNVALOSETTI AIRAM 
ETU- JA TAKAVALO USB-LADATTAVATETU- JA TAKAVALO USB-LADATTAVAT
Pyöränvalosetissä USB-ladattavat Pyöränvalosetissä USB-ladattavat 
etu- ja takavalo. Valonlähde: etu- ja takavalo. Valonlähde: 
etuvalo 5 W:n CREE led, 300 lm, ei etuvalo 5 W:n CREE led, 300 lm, ei 
vaihdettava. Takavalo COB led, ei vaihdettava. Takavalo COB led, ei 
vaihdettava. Etuvalo: 100 %, 50 %, vaihdettava. Etuvalo: 100 %, 50 %, 
30 %, vilkku 50 %, off. Takavalo 100 30 %, vilkku 50 %, off. Takavalo 100 
%, 60 %, vilkku, off.%, 60 %, vilkku, off.

19199595

KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja painopalvelut 

kauttamme

Puh. 0400 385 281         
vkkmedia@vkkmedia.fi       www.vkkmedia.fi

VKK-Media Oy
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 16.10. kello 10. Toimittaa Timo 
Liikanen, avustaa Veijo Lohiniva, kanttorina Keijo Piirainen. 
Striimaus YouTube-kanavan kautta. 

Iltakirkko seurakuntakodilla to 13.10. kello 19. Toimittaa 
Veijo Lohiniva, kanttorina Keijo Piirainen. Kirkkokuoro.

Eläkeläisten musiikkipiiri seurakuntakodissa ke 19.10. kel-
lo 13.

Raamattupiiri seurakuntakodilla keskiviikkoisin kello 18, 
paitsi HUOM! Keskiviikkona 19.10. EI OLE raamattupii-
riä!
Lähetyksen tupakahvila keskiviikkoisin seurakuntakodin 
rippikoulusalissa kello 9.30–12. Myynnissä kahvia ja pullaa, 
pullaa myös mukaan, sekä villasukkia. Tervetuloa!

Lähetysilta pe 14.10. kello 18.00 seurakuntakodilla. Lähetys-
työntekijä Lea Lukka vierailee ja kertoo kuulumisia Japanin 
lähetystyöstä.

Nuoret Iltakahvila Rönö perjantaina 14.10. kello 18–22 seu-
rakuntakodin alakerrassa.  Rönössä on kivaa tekemistä yhdes-
sä. Tervetuloa rönöilemään!

Syyslomaleiri 3.–6. -luokkalaisille Hilturannan leirikeskuk-
sessa 24.–25.10. Leirille mahtuu 25 lasta ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Leirin hinta on 10 €. Ilmoittautumiset seurakunnan 
kotisivujen tapahtumakalenterin kautta viimeistää su 16.10. 
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje. Lisätiedot leiristä: tiina.
inkeroinen@evl.fi / 040 571 4636 (Ei ilmoittautumisia!)

Pakohuonepeli-retki Ouluun 7.–9. -luokkalaisille sekä toi-
sella asteella opiskeleville nuorille ja heidän huoltajilleen (äiti/
isä/isovanhemmat) lauantaina 29.10. Retkelle nuori ei voi läh-
teä yksin, vaan hänellä on oltava mukana huoltaja. Myös huol-
tajan tulee ilmoittautua retkelle. Lähtö seurakunnan seurakun-
takodin pihalta kello 13.30 ja paluu samaan paikkaan kello 19 
mennessä. Pakohuone-pelin lisäksi käymme yhdessä syömäs-
sä Oulun keskustassa ja sen jälkeen ehtii vielä käydä pikaises-
ti kaupoissa. Retkelle ilmoittaudutaan Pudasjärven kaupungin 
verkkokaupan kautta viimeistään 19.10. mennessä. Retkel-
le mahtuu 30 osallistujaa. Retki on ilmainen. Tämän mahdol-
listaa Perheen parhaaksi projekti. Huomaathan, että retki voi 
täyttyä jo ennen viimeistä ilmoittautumispäivää! Retket järjes-
tetään yhteistyössä Pudasjärven kaupungin nuorisopalvelui-
den kanssa.

Rippikoulu Kesä 1 rippikoulun Sunnuntaipäivä pidetään sun-
nuntaina 16.10. kello 9–14 seurakuntakodilla. Rippikoululai-
nen ota oma rippikoulukortti mukaasi!

Tänä vuonna 3 vuotta täyttävien yhteiset syntymäpäivä-
juhlat su 16.10. kello 15 seurakuntakodilla. Kutsut synttäri-
sankareille on lähetetty postitse. 

Lapsiparkki pe 14.10. ja 21.10. 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.

Perhekerho ke 19.10. kello 10–12.30 seurakuntakodilla.  
Perhekerhoihin ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset yhdes-
sä vanhempien, isovanhempien, kummien tai muun aikuisen 
kanssa. Yhdessäoloa, leikkiä, leivontaa (myssyt ja essut mu-
kaan), pikkukirkkohetki sekä pientä suolaista ja makeaa.    

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: Käsityöilta Elsi Moilasella pe 14.10. kel-
lo 19, seurat ry:llä su 16.10. klo 13 (Timo Lyytikäinen, Simo 
Kinnunen), seurat Jongulla Paukkerinharjun kylätalolla su 
16.10. kello 13 (Iivari Jurmu, Risto Lauhikari).

Haudatut: Ossi Siuruainen 90 v., Maija Liisa Määttä 63 v.

Selaillessani edesmenneen äi-
tini vanhaa valokuva-albu-
mia, löysin kellastuneen leh-
tileikkeen sen välistä. Sen on 
kirjoittanut ukkini Absalom 
Tauriainen (1880–1955). Kir-
joitus oli julkaistu Lasten Sii-
oni -lehdessä vuonna 1950 si-
vulla 115. Ukkini oli kynämies 
ja hän kirjoitti lehtiin pieniä 
kirjoitelmia, kolumneiksi niitä 
nykyisin kai kutsuttaisiin. Sii-
hen aikaan kirjoitettiin käsin 
ja posti kuljetti kirjeet lehtien 
toimituksiin.

Ukkini kirjoituksiin sain tu-
tustua sattumalta opiskeluai-
kanani Oulun pääkirjastossa, 
kun tutkin vanhoja Kaleva-sa-
nomalehtiä. Hän kävi Ameri-
kan reissun Minnesotassa, toi-
mien kaivoksella mainarina. 
Hän kirjoitti, että kotimaan ja 
erityisesti kevään kuulauden 
kaipuu saivat hänet muutta-
maan perheineen takaisin ko-
tiseudulleen Suomussalmelle, 
jossa teki työtä maanviljelijänä 
ja metsänvartijana.

Muistan hyvin ukkini, vaik-
ka olin vain viiden vuoden 
ikäinen, kun hän siirtyi ajas-
ta iäisyyteen 75 vuoden iäs-
sä. Tämän hartauskirjoitus siis 
pohjaa lyhentämättömänä tuo-
hon Lasten Siioni -lehdessä 72 
vuotta sitten julkaistuun ukki-
ni kirjoitukseen:

”Risti
Luuk. 9:23

Siitä on kulunut jo vuosi-
kymmeniä, kun lapsen kengis-
sä ollessani pääsin Leinbergin 
toimittaman ”Pyhän Raama-
tunhistorian” omistajaksi. Se 
oli mielestäni kallis omaisuus, 
senkin tähden, että siinä oli 
kertomusten valaisemiseksi 
kuvapiirroksia. Kun Jeesusta 
kuvattiin, niin Hänellä oli sä-
teilevä kruunu päässä. Se he-
rätti minussa Häntä kohtaan 
suurta kunnioituksen tunnetta. 
Johannes Kastajalla oli muka-
naan risti, jonka runkopuu oli 
vähän pitempi kuin hän itse, 
ja hän näytti huolellisesti sitä 
runkopuusta kourallaan pite-
levän.

Korpiperukan asukkaa-
na vasta yhdeksänvuotiaana 
sain käydä ensi kerran kirkol-
la, jonka läheisyydessä on hau-
tausmaa. Siellä oli paljon ris-
tejä, joiden poikkipuuhun oli 
tekstattu sen juurella makaa-
van vainajan nimi. Myöskin 
oli kirkon ja kellotapulin kor-
keimmassa huipussa risti. Nii-
tä ristejä kohtaan heräsi mi-
nussa vakava kunnioituksen 
tunne: kenen haudan päälle 
pystytetään risti, siitä tilaisuu-
desta on maallinen leikki pois-
sa. Myös kirkon ja kellotapulin 

ristit kurkottavat taivasta koh-
den ikään kuin pyytäen: Herra, 
armahda meitä!

Ristillä ymmärretään myös 
maallisessa vaelluksessa sat-
tuvia vastoinkäymisiä. Kun 
jollakin henkilöllä on alitui-
sesti vastoinkäymisiä, niin sa-
notaan, että hänelläkin on ris-
tinsä. Minä pienenä poikasena 
ollessani sain käsiini jonkun 
kristillisen sanomalehden, jos-
sa oli kuva. Se esitti sellais-
ta matkuetta, jossa Jeesus oli 
säteilevä kruunu päässä. Hän 
kävi lasten edellä suikertele-
vaa ja kaitaista polkua, jonka 
molemmin puolin kasvavien 
puiden oksat koskettivat toi-
siinsa. Jeesuksen jäljessä kul-
kevat lapset näyttivät olevan 
saman ikäisiä kuin itsekin olin. 
Kaikilla heillä oli mukanaan 
sellainen risti, jonka runkopuu 
oli paljon pitempi sen kanta-
jaa.

Tuota kuvaa tarkkaillessa-
ni Jeesus tuntui niin rakkaalta, 
että minunkin teki mieleni tuo-
hon vertaisteni joukkoon hän-
tä seuraamaan. Mutta sitten-
kin ajattelin, miksi he ottivat 
nuo ristit mukaansa. Heillähän 
olisi ollut paljoa helpompaa 
seurata Jeesusta, kun eivät oli-
si ottaneet tuolla ahtaalla tiel-
lä noita ristejä mukaansa.

Nyt vanhana ja kokeneena 

olen tullut siihen käsitykseen, 
että lienee kuvan piirtäjä ol-
lut kuka hyvänsä, niin hänellä 
on ollut tieto siitä, mikä on se 
risti, josta Jeesus tekstissämme 
puhuu. Siinähän Jeesus sanoo 
näin: ”Hän kieltäköön itsensä!” 
Erittäinkin nuorilla taivaan 
tien matkustajilla, kun täytyy 
maailman tarjoamista houku-
tuksista ja synnistä kieltäytyä, 
tuntuu aiheutuvan raskas ris-
ti. Mutta se ei ole kuitenkaan 
niin raskas, että se tarvitsisi 
heittää pois taivaan tien mat-
kastamme. Sanoohan apostoli 
Johannes näin: ”Sillä tämä on 
rakkaus Jumalan tykö, että me 
Hänen käskynsä pidämme ja 
Hänen käskynsä eivät ole ras-
kaat.”

Abs. Tauriainen”

Taittelin kellastuneen leh-
tileikkeen takaisin valokuva-
albumin väliin. Ehkäpä jälki-
polvet sen joskus löytävät ja 
lukevat. Ukkini elämää ohjasi 
henkilökohtainen usko ja kris-
tilliset arvot. Niiden tärkeydes-
tä hän puhui myös lapsilleen 
ja lastenlapsilleen. Kiitollisena 
tästä perinnöstä.

Kyllikki 
Syrjäpalo

Kristityn rististä

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Oletko kenties hukannut 
sydämestäsi ilon ja rauhan, 
elämästäsi toivon ja tarkoi-
tuksen? Pudasjärven hel-
luntaiseurakunta ja evanke-
lis-luterilainen seurakunta 
ovat mukana valtakunnal-
lisessa Se löytyi -mediamis-
siossa 19.9.–16.10. Mission 
kautta haluamme tavoit-
taa sinut, joka vielä etsit, 
mutta haluaisit löytää ja 
vastaanottaa Jumalan an-
teeksiannon ja rakkauden 
henkilökohtaisesti. Kyse on 
historiallisen laajasta evan-
keliointikampanjasta, jonka 
toteuttavat yhtä aikaa 386 
seurakuntaa ja 40 muuta 
kristillistä toimijaa ympäri 
Suomen. Valtakunnallises-
ti mediamissiota koordinoi 
IRR-TV medialähetysjärjes-
tö.

Mediamission tarkoituk-
sena on herätellä suoma-
laisia miettimään elämän 
perimmäistä tarkoitusta. 

Kampanja toteutetaan yh-
teiskristillisesti keskitty-
en kristinuskon perusasi-
oihin. Opillisiin asioihin ei 
oteta kantaa lainkaan, vaik-
ka näkemykset ja tulkinnat 
Raama-
tusta voi-
vat vaih-
della eri 
seurakun-
nissa. Kai-
kille kam-
panjassa 
muka-
na oleville 
toimijoille 
yhteistä on 
halu jakaa 
evanke-
liumin ilo-
sanomaa.

Myös 
pudasjärveläisiin kotitalo-
uksiin on jaettu kirjanen, 
jonka lehdillä 16 henkilöä 
kertovat vakaumuksestaan. 
Mukana kirjassa ovat mm. 

urheiluvaikuttaja Kaler-
vo Kummola, laulaja Jippu 
ja Susijengin koripalloilija 
Tuukka Kotti. Kirjasta ei jae-
ta koteihin, joissa on ilmais-
jakelukielto. Halutessasi 

voit saada 
kirjasen 
maksut-
ta itsellesi 
soittamal-
la media-
mission 
ilmaisnu-
meroon 
0800 135 
135. Li-
sää tie-
toa kam-
panjasta 
löydät 
verkkosi-
vustolta 

selöytyi.fi. Sivuston kautta 
on mahdollista jättää yh-
teydenottopyyntö, jolloin 
Se löytyi -mission vapaaeh-
toistoimija soittaa sinulle ja 

voit keskustella mieltäsi as-
karruttavista asioista.

Pudasjärvellä missioon 
liittyy Se löytyi -iltatapahtu-
ma perjantaina 21.10. kello 
18 Pirtin Kurkisalissa. Tilai-
suus toteutetaan seurakun-
tien yhteistyönä. Tilaisuus 
on rento ja musiikkipainot-
teinen. Pääpuhujana illassa 
on Pudasjärvellä aikaisem-
min työskennellyt kirkko-
herra Timo Suutari ja mu-
siikista vastaa Ari-Pekka 
”Ape” Nieminen. Lisäk-
si kuullaan Markku Hon-
kasen todistus, siitä kuinka 
hän löysi uskon Jeesuksen. 
Tilaisuuden juontaa seura-
kuntapastori Jari Valkonen 
ja yhteislauluja lauletaan 
Marko Väyrysen johdolla. 
Tapahtumassa voit myös 
halutessasi jutella muiden 
paikallisseurakuntien kris-
tittyjen kanssa tai vaikka so-
pia yhteydenoton myöhem-
pään ajankohtaan.  HT

Pudasjärvi on mukana 
valtakunnallisessa mediamissiossa
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Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

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

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

TARJOUKSET VOIMASSA  TO-SU 6.-9.10. ELLEI TOISIN MAINITA.
Voimassa TO-LA 22.-24.9.

350180

HerkkutoriltaHerkkutorilta Pidätämme 
oikeuden 

muutoksiin!

Keskiviikko
Lapin riistakeitto L, G 
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G 
Kermaperunoita L, G
Riisiä L, G
Zhe zhuan L
Lohipasta L

Perjantai
Kylmäsavulohikeitto L, G
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G 
Kermaperunoita L, G 
Uunimuikkuja L 
Pasta bolognese L 

Tiistai
Broilerikeitto L, G
Uunilohi L, G 
Perunamuusi L, G
Kermaperunoita L, G
Lohimuhennos L, G
Kinkkukiusaus L, G

Torstai
Lohikeitto L, G 
Uunilohi L, G 
Perunamuusi L,  G
Kermaperunoita L, G 
Lohkoperunoita L, G 
Talon pulled pork L, G
Kung po chicken L

Maanantai
Lohikeitto L, G 
Uunilohi L, G 
Perunamusi L, G
Kermaperunoita L,G
Karjalanpaisti L, G
Silliperunalaatikko L, G
 

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

Pitkäaikasesti edulliset Pirkka- tuotteet! 
Voimassa 29.9.-30.10.2022

2 KPL

Ilman Plussa-korttia 1,05 kpl (2,10/kg) Ilman Plussa-korttia 0,79 kpl (5,27/kg)

4 PRK 2 PKT

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

2 PSS

Ilman Plussa-korttia 1,89 kpl (10,80/kg)

-14 %
Plussa-etu

300 350
-7 %

Plussa-etu
-5 %

Plussa-etu
-7%

Plussa-etu

Atria Mestari Ismo Peränen
paikalla to-pe klo 10-17

TERVETULOA
ATRIA POSSUPÄIVILLE

TO-LA 13.-15.10.

Atria Viljaporsaan
ETUNELJÄNNES 
potkaton n. 10 kg 
KOKONAISENA

Atria Viljaporsaan
KYLJYS

990
KG

Atria Viljaporsaan
KASLERI

695
KG

Atria Viljaporsaan
KYLKI 
Luuton

695
KG

Atria Viljaporsaan
ULKOFILEE 
Extra

695
KG

349
KG

399
KG

LAPA JA ETUSELKÄ
PALOITELTUNA

Voimassa TO-LA 13.-15.10.

PASTA-
ATERIAT 
175 g

TOMAATTI- 
MURSKA
500 g

LIHAISA  
KUORETON  
NAKKI- 
MAKKARA 
 300 g

Aina edullisia 
K-menu 

tuotteita: 155
PSS

K-menu 
OHUT RUIS- 
NÄKKILEIPÄ 250 g

K-menu 
WC-PAPERI  
8 rll

089
PKT

265
PKT

K-menu 
RASVATON 
RAEJUUSTO 400 g

225
KPL

K-menu 
PIPARKAKKU 400 g

Perjantaina 14.10. 
Hätälän 

kalamestari 
Matti fileoi kalat 

veloituksetta!

Tuore Norjan
KOKONAINEN LOHI

Perjantaina 14.10.  
Fileointi sisältyy hintaan!

995
KG ERÄ

MAUSTETUT
RAHKAT 
150 g

Kotimainen
KOKONAINEN  

KIRJOLOHI
Perjantaina 14.10.  

Fileointi sisältyy hintaan!

1195
KG ERÄ

Pudasjärven seurakunta jatkaa 1,5 prosentin kirkollisverolla 
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuusto kokoontui 
10.10. päättäen kirkkoneu-
voston esityksen mukaisesti, 
että ensi vuoden kirkollisve-
ro pidettäisiin seurakunta-
keskuksen remontista huoli-
matta 1,5 prosentissa. 

Yhteisen aloitusvirren jäl-
keen kirkkoherra Timo Lii-
kanen piti alkuhartauden ai-
heesta Kristityn vapaus ja 
luki viikon evankeliumin 
Luukaan evankeliumista. 
Kirkollisveroprosentin li-
säksi päätettävinä asioita oli 
mm. talousarvion toteutu-
ma 1-7/2022´ja talousarvi-
on muutos 2022. Kokouksen 
muissa asioissa kirkkoherra 
Liikanen näytti tilastoennus-
teita muun muassa kaste-
tuita ja kuolleista, kirkkoon 
liittyneistä ja eronneista ja 
seurakunnan jäsenmäristä 
tulevina vuosikymmeninä. 
Hän kertoi, että seurakun-
nan uudeksi seurakuntapas-
toriksi on valittu Mikael Jo-
hansson, jonka vihkimys on 
pyhäinpäivänä. 

Seurakuntavaalien en-
nakkoäänestys järjestetään 
8.-12.11. Pääpaikkana tulee 
olemaan entinen kirjakaup-
pa sekä määrättyinä aikoi-
na kirkkoherranvirastossa, 
Hirsikampuksella, Saraky-
län kappelissa ja Puhoksen 
kylätalossa. Varsinainen ää-
nestyspäivä on sunnuntaina 

20.11, jossa valitaan 19 jäsen-
tä kirkkovaltuustoon. 

Talousarvion  
toteutuma 
1-7/2022
Talouspäällikkö Juho Järve-
lin kertoi seurakunnan ta-
lousarvion toteutumasta 
vuoden alusta heinäkuun 
loppuun. Toimintatuotot 
ovat toteutuneet 51,3 pro-
senttisesti. Ne sisältävät 
muun muassa hakkuutulo-
ja ja haudan lunastus-, kai-
vu- ja peltomaksuja. Toimin-
takulujen toteutuma on 56 
prosenttia. Säästöjä toimin-
takuluissa on tullut noin 33 
000 euroa. Toisaalta kiin-
teistöjen ylläpitokulut ovat 
ylittyneet 10 prosentilla ta-
lousarviosta. Kokouksen 
ensimmäisessä kysymyk-
sessä kysyttiin talouspääl-
liköltä, millainen sähköso-
pimus seurakunnalla on? 

”Seurakunnan sähkösopi-
mus on voimassa vuoteen 
2025. Me maksamme säh-
köstä noin seitsemän senttiä 
kilowatilta,” vastasi Järvelin. 
Kokousväki oli vastaukseen 
enemmän kuin tyytyväi-
siä. Hautaustoimen toteu-
ma poikkesi 76,5 prosentilla 
selvästi muista. Syynä tähän 
on hautausmaan kesätyön-
tekijöiden palkkaamiset, 
mutta loppuvuotta toteuma 
tasaantuu. Hallinnon, per-
hetyön, varhaisnuorisotyön, 
nuorisotyön, muut seura-
kuntatilaisuudet ja päivä-
kerhotyön tuotot ja kulut 
ovat selvästi budjetin toteu-
tuman alapuolella. Seura-
kunnan käyttövarat olivat 
heinäkuun lopussa noin 1, 
9 miljoonaa euroa. Summa 
sisältää rahoitusarvopape-
rit, rahat ja pankkisaatavat. 
Rahoitusasemaa ovat pa-
rantaneet säästyneet käyttö-
talousmenot ja verotulojen 

arvioitua suurempi kertymä. 
Sointu Veivo kysyikin: ”Mis-
tä johtuu, että verotulot ovat 
meillä nousseet, vaikka luu-
lisi, että se on juuri päinvas-
toin?”

Seurakunta- 
keskuksen  
remontti 
Kirkkovaltuusto on joulu-
kuun kokouksessa 2021 käsi-
tellyt seurakuntakeskuksen 
remonttia ja hyväksynyt 700 
000 euron remontti-inves-
toinnin talousarvioon 2022. 
´Kirkkoneuvoston esityk-
sestä päätettiin seurakunta-
keskuksen remontti siirtää 
kuitenkin vuodelle 2023. Re-
montti on suunniteltu katet-
tavaksi kassavaroista.  

Erkki Honkanen, myös 
kirkkoneuvoston jäsenenä, 
totesi: ”Kun päätös siirtämi-
sestä tehtiin, niin silloin ei 
ollut tiedossa, kuinka pal-
jon kustannustaso nousee. 
Ensi vuoden budjettiin on 
varauduttava lisärahoituk-
sella.” Talouspäällikkö lupa-
si tehdä ensi vuoden budjet-
tiin tarkennuksia remontin 
kustannusarviosta. Asia tu-
lee vielä neuvoston käsiteltä-
väksi tämän vuoden aikana. 
Seurakunnan tämän vuoden 
investoinneista kellotapu-
lin tornin korjaus ja maalaus 
sekä Sarakylän kappelin ul-
komaalaus ja sadevesijärjes-
telmän remontit saatiin ke-
sän aikana valmiiksi. 

- Valtuuston kokouk-
sia on aika harvoin. Kirk-

koneuvoston kokouksia on 
joka kuukausi poissulkien 
kesäkuukaudet. Kirkkoneu-
voston esityslistat ja pöy-
täkirjat lähetetään valtuu-
tetuille sähköpostilla. Jos 
tiedonsaanti olisi pelkästään 
valtuuston kokouksien va-
rassa, niin kyllä pitäisi olla 
aika noheva, että niistä sel-
vän ottaa. Valtuustossa asi-
at päätetään yhteisen kes-
kustelun jälkeen. Meillä on 
hyvä työskentely ilmapiiri ja 
henki. Pystymme keskuste-
lemaan avoimesti. Valtuus-
ton ja neuvoston kokouksien 
päätöksistä voi kuka tahan-
sa lukea seurakunnan netti-
sivuilta, totesi kirkkovaltuu-
tettu Veli Nikula. 

Ape Nieminen

Kirkkovaltuustossa on 23 jäsentä. Valtuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuu-
tetut valitaan neljän vuoden välein seurakuntavaaleissa. Nykyinen valtuustokausi loppuu tä-
män vuoden lopussa.

Kokouksen sihteerinä toimi talouspäällikkö Juho Järvelin, 
puheenjohtajana Esko Ahonen ja oikealla kirkkoherra Timo 
Liikanen. 
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Elämän Wirtaamo jakaa asiantuntijuutta
Elämän Wirtaamossa vie-
tettiin 7.10. virallisia avajai-
sia. Toimintaa liiketiloissa 
on ollut jo keväästä lähti-
en. Ajavaiset venyivät syk-
syyn, koska yrittäjät odotti-
vat remontin valmistumista. 
Tiloja yhteisesti käyttävät 
FysioKV, Medikko Oy, Me-
dipudas Oy, koulutettu hie-
roja Ninni Tuovila ja Taimin 
Terapiat. Avajaispäivänä 
asiakkaat saivat nauttia kah-
vipöydän runsaasta tarjon-
nasta ja kuunnella Marko 
Väyrysen sekä Timo Pesiön 
ja Erkki Penttilän esittämiä 
kappaleita. Nimi Elämän 
Wirtaamolle tuli Faceboo-
kissa järjestetyn nimikilpai-
lun kautta. Katri halusi ni-
meen kaksoisveen. Elämän 
Wirtaamo kuvaa Katrin ajat-
telua hyvinvointipalveluis-
ta, se on yhteisöllisyyttä ja 
kokonaisvaltaista. Pudasjär-
ven kaupunki on yhteistyö-
kumppanina mahdollistanut 
tilat, jotka antavat tilaisuu-
den luovaan ja verkostoa 
hyödyntävään palvelukon-
septiin.

Samasta paikasta 
hyvää palvelua
Katri Virtasen tavoittee-
na on tarjota kokonaisval-
taista hyvinvointipalvelua. 
Huhtikuussa avatun Elämän 
Wirtaamon tiloissa on jär-
jestetty useita pop-up vaa-
tekauppiaiden myyntipäi-
viä. Katri itse on ohjannut 
kansalaisopiston itämaisen 
tanssin kursseja ja asiakas-
ryhmien liikuntatunteja. Pal-
velukokonaisuuteen kuulu-
vat myös äitiysfysioterapian, 
tuki- ja liikuntaelinsairauksi-
en yksilöhoidot sekä kasvo-
jen ja ylävartalon hemmot-
teluhoidot. Doula-palvelut 
ovat myös saatavilla. Erilai-

sia tilaisuuksia niin taiteen 
kuin musiikin saralta on jär-
jestetty. Tavoitteena on, että 
Elämän Wirtaamon kynnys 
pysyisi matalana pudasjärvi-
sille. Tulevaisuuden suunni-
telmissa on kehittää toimin-
taan siten, että kuntalaisilla 
olisi mahdollisuus saada eri-
laisia terveyteen ja hyvin-
vointiin liittyviä asiantun-
tijapalveluita säännöllisesti 
ja riittävästi. Tällä hetkellä 
Elämän Wirtaamosta saa fy-
sioterapeuttien, sairaanhoi-
tajan, lääkärin, hierojan ja 
psykoterapeutin palveluita. 
Ensi keväänä on tulossa lisää 
toimijoita. Elämän Wirtaa-
mossa toimiville yrittäjille 
on eduksi toimia saman ka-
ton alla. Erinäiset kulut voi-
daan jakaa useamman toimi-
jan kesken. Myös asiakkaat 
hyötyvät ja saavat parempaa 
palvelua, kun yrittäjät jaka-
vat asiantuntijuutta keske-
nään.  

Sote-uudistus 
mietityttää
- Hyvinvointialueen myötä 
sotealan yrittäjillä on nous-
sut huoli siitä, miten tässä 
käy. Kela on jättämässä fy-
sioterapian minimaallisen 
korvausosuuden pois. Sen 
merkitys ihmiselle on psyko-
loginen. Koko ajan yksityi-
sen puolen toimijoita kiris-
tetään ja se ei ole hyvä asia. 
On aivan selvää, että hyvin-
vointialueen resurssit eivät 
tule riittämään eikä näin ol-
len julkisenpuolen palvelut 
tavoita kaikkia. Valitettavas-
ti. Kysymys ei ole osaajis-
ta, vaan siitä, että henkilö-
kuntaa ei ole tarpeeksi, eikä 
pystytä tuottamaan tarvitta-
via palveluita. Olen vakuut-
tunut, että yksityisenpuolen 
sote-palveluita tarvitaan jat-

kossakin. Kelakorvauksia pi-
täisi päinvastoin nostaa. Ne, 
joilla on mahdollisuus mak-
saa yksityisenpuolen palve-
luista saisivat myös pienen 
hyvityksen Kela-korvauk-
sena. Näin julkiselle puolel-
le jäisi enemmän kapasi-
teettiä palvella kuntalaisia. 
Oulunkaaren alueella pitäisi 
kartoittaa kaikki yksityisen 
puolen sote-palveluita tar-
joavat yritykset ja tehdä so-
pimuksia niin, että palvelut 
olisivat lähellä kuntalaisia ja 
kontakteja voidaan täyden-
tää digitaalisilla etäpalve-
luilla, pohti Katri. 

Medikko Oy  
tarjoaa vaativaa 
kuntoutusta,  
koulutusta ja  
mentorointia
Mari Halkola on palvellut 
pudasjärvisiä vuodesta 2015, 
ensin Kiifys Oy:ssä vaativan 

lääkinnällisen kuntoutuksen 
palveluntuottajana henkilö-
kuntansa kanssa. Nyt Mari 
jatkaa Medikko Oy:n fysiote-
rapiayrittäjänä Wirtaamossa 
ja Oulussa Antioksidanttikli-
nikalla molemmissa kahtena  
päivänä viikossa. Monipuo-
lisen erikoistumisensa vuok-
si hän tekee mielellään vaati-
vaa kuntoutusta niille, joilla 
on haasteellisia terveyden 
ja toimintakyvyn ongelmia. 
Hän haluaa auttaa kuntou-
tujiaan niin, että heidän ar-
kensa tulee mahdollisimman 
omatoimiseksi ja elämänlaa-
tunsa paremmaksi mahdol-
listaen kotona elämisen täy-
sipainoisesti. Vastaanoton 
lisäksi Mari tekee kotikäyn-
tejä hoito- ja asiakkaiden 
koteihin, ohjaa allasterapi-
aa ja pitää luentoja järjestöil-
le.  Neuvoo etäyhteydellä 
kuntoutujia, kouluttaa sote-
alan yrityksille laatujärjestel-
miä ja liiketoiminnan kehit-

tämistä.  Hänen mielestään 
Pudasjärvellä on mieluisaa 
tuottaa kuntoutuspalvelui-
ta, koska pudasjärveläiset 
ovat ihanan luontevia ihmi-
siä ja toimintaverkosto on jo 
valmiina. Wirtaamossa ato-
mivien yritysten lisäksi tär-
keitä yhteistyökumppaneita 
ovat Pudasjärven terveys-
,sosiaali- ja liikuntatoimet.  

- Toimin myös mentori-
na eli yrittäjän tai yrittäjä-
opintoja suorittavan tukena 
valtakunnallisesti eri alojen 
yrittäjille Hyvä Diili Mento-
ripankin sekä Suomen Yrit-
täjien Mentoriksi.fi:n kautta. 
Kun elämä koettelee, henki-
nen tai fyysinen kunto voi 
kääntyä vajakuntoisuuteen. 
Silloin pyydettäessä autan ja 
kuljen yrittäjän rinnalla. Eri-
tyisherkkyydet ovat lisään-
tyneet myös yrittäjissä. Men-
toroitavien kohtaaminen ja 
tukeminen on mahdollis-
ta joko etä- tai lähiyhteydel-
lä tai vaikka luontopolulla 
keskustellen. Yhdessä ede-

Mari Halkola Medikko Oy:sta ja Katri Virtanen FysioKV:sta iloitsevat virallisena avajaispäivänä Pudasjärven Yrittäjien tuomas-
ta kukasta.

Marko Väyrynen sai hyvää ja 
rohkaisevaa palautetta lau-
luistaan.

Elämän Wirtaamo on löytänyt oman paikkansa ja tehtävänsä terveyspalveluyrityksien talona. Katri Virtanen kertomassa Wir-
taamossa toimivien yrityksien palveluista.

Mari Halkola kertoo Lilja Similälle ja Eeva Mäntykentälle yri-
tyksensä Medikko Oy:n tarjoamista palveluista.

ten voimavaratkin lisäänty-
vät, rohkaisee Mari.

Ape Nieminen
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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 13.-19.10. TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 13.-15.10. LAUANTAINA 15.10. MA-TI 17.-18.10. KESKIVIIKKONA 19.10.

TORSTAI-LAUANTAI 13.-15.10. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 17.-19.10.

KENKÄOSASTOLTA

  11119595

224949

224949

110000225050

11119595

669595

449999

115959

779595

kg

004949

229999

pktpkt

kgkg

17179999

pkt

/100 g

225050

prkprk

229999

119999

224949
pss

444949

339999
pkt

pkt

kgkg

kg

kg

pkt

prk

119999
prk

117979
pkt

229999
rasras

225050
psspssrssrss 119999

psspss

pktpkt

2 pkt/talous

2 prk

pkt

114949
pkt

2 kg/2 kg/
taloustalous669595

kgkg

11119595
kgkg

339999
kg

669595
kg

229999
pkt

2 kalaa/talous 999595
kg

kg

225959
pktpkt

229999
pktpkt

220000
pkt

raj. erä

kgkg 14149595
kg

pkt

89899090

29299090 39399090 32329090

pari

2 pkt

54549090
pari 59590000

pari

3 kpl

3 kg/3 kg/
taloustalous

AtriaAtria
BROILERINBROILERIN

FILEESUIKALEFILEESUIKALE
1 kg1 kg

hunajamarinoituhunajamarinoitu

Old El PasoOld El Paso
TORTILLATORTILLA

8 kpl/326 g8 kpl/326 g

EspanjaEspanja
PARSAKAALIPARSAKAALI

500 g500 g

EldoradoEldorado
TOMAATTI-TOMAATTI-

MURSKAMURSKA
390 g390 g

Snellman Snellman 
Tosi MureaTosi Murea
KINKUTKINKUT
200 g200 g

MAALAIS-MAALAIS-
LIHA-LIHA-
HYYTELÖHYYTELÖ

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

Atria Atria 
LAUANTAI-LAUANTAI-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

RIISTA-RIISTA-
KÄRISTYSKÄRISTYS

Alpen Alpen 
VÄLIPALA-VÄLIPALA-
PATUKATPATUKAT
5 kpl 90-145 g5 kpl 90-145 g

Vanajan Vanajan 
ÄSSÄÄSSÄ
PIKKULEIVÄTPIKKULEIVÄT
400 g400 g

Leksands Leksands 
NÄKKILEIPÄ NÄKKILEIPÄ 
830 g830 g

Valio HyväValio Hyvä
suomalainensuomalainen
ARKIJUUSTO-ARKIJUUSTO-
VIIPALE VIIPALE 
400-500 g 400-500 g 

Herkkumaa Herkkumaa 
VIIPALE-VIIPALE-
KURKKUKURKKU
360/670 g360/670 g

KANAN-KANAN-
MUNATMUNAT
10 kpl10 kpl

HK HK 
BURGERIBURGERI
100 g100 g

Tuore Tuore 
PERATTUPERATTU
MUIKKUMUIKKU
pyyntivarauspyyntivaraus

ValioValio
OLO OLO 

JOGURTTIJOGURTTI
4x125 g4x125 g

HKHK
SININENSININEN
LENKKILENKKI
500-580 g500-580 g

IRTO-IRTO-
KARKITKARKIT

Herkkumaa Herkkumaa 
HILLOTHILLOT
460 g460 g

NaudanNaudan  
ULKOFILEEULKOFILEE

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

Myllyn ParasMyllyn Paras
COCTAIL-COCTAIL-

RIISIPIIRAKKARIISIPIIRAKKA
675 g675 g

PorsaanPorsaan
ETUSELKÄ ETUSELKÄ taitai
LAPALAPA

Fazer Fazer 
PAAHTO-PAAHTO-
LEIVÄTLEIVÄT
280-320 g280-320 g

Atria Atria 
KEITTO-KEITTO-
KINKKU-KINKKU-
LEIKE LEIKE 360 g360 g

Tuore Tuore 
kotimainenkotimainen  
KIRJOLOHIKIRJOLOHI

SnellmanSnellman
kunnon kunnon 
LIHAPULLAT LIHAPULLAT taitai
JAUHELIHA-JAUHELIHA-
PIHVIT PIHVIT 300 g300 g

SuomalainenSuomalainen
VÄRIMIXVÄRIMIX

PORKKANAPORKKANA
1 kg1 kg

EspanjaEspanja
SATSUMASATSUMA

KabanossiKabanossi
GRILLI-GRILLI-
MAKKARAMAKKARA
360-400 g360-400 g

TuoreTuore
PORSAANPORSAAN
LIHAKUUTIOLIHAKUUTIO

Irto Irto 
KARJALANPAISTIKARJALANPAISTI

11119595

Naudan luuttomatNaudan luuttomat
KEITTOLIHA-KEITTOLIHA-
PALATPALAT

Kuoma Tuisku Kuoma Tuisku 
NILKKURITNILKKURIT
Koot: 36-41Koot: 36-41

True NorthTrue North
miesten miesten 
FLEECETAKKIFLEECETAKKI
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

BrandlessBrandless
miesten miesten 
REISITASKU-REISITASKU-
HOUSUTHOUSUT
Koot: 30”-38”/30”-32”Koot: 30”-38”/30”-32”
musta ja vihreämusta ja vihreä

M.X.O miesten M.X.O miesten 
POOLO-POOLO-
KAULUS-KAULUS-
NEULENEULE
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

EldoradoEldorado
TONNIKALA-TONNIKALA-

HIUTALEHIUTALE
185/140 g185/140 g

öljyssäöljyssä

42420000 74749090 29299090

M.X.O naisten M.X.O naisten 
NEULE-NEULE-
PUSEROPUSERO
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

MarineMarine
naisten naisten 
ULKOILU-ULKOILU-
HOUSUTHOUSUT
AquatexAquatex
Koot: XS-XXLKoot: XS-XXL

True NorthTrue North
naisten naisten 
FLEECETAKKIFLEECETAKKI
Koot: XS-XXLKoot: XS-XXL

24249595 11115050 21219090

True NorthTrue North
lasten lasten 
FLEECETAKKIFLEECETAKKI
Koot: 122-164 cmKoot: 122-164 cm

Tyttöjen Tyttöjen 
VELOUR-VELOUR-
LEGGINGSITLEGGINGSIT
Koot: 90-160 cmKoot: 90-160 cm
lämminvuorilämminvuori

Tyttöjen DisneyTyttöjen Disney
Minnie Mouse Minnie Mouse 
PUSEROPUSERO
Koot: 122-158 cmKoot: 122-158 cm

Kuoma BabyKuoma Baby
villafleece villafleece 
TALVIKENGÄTTALVIKENGÄT
Koot: 19-23Koot: 19-23

KuomaKuoma
putkivarsi putkivarsi 
TALVIKENGÄTTALVIKENGÄT
Koot: 22-35Koot: 22-35



6 PUDASjärveläinen Nro 41 •  ke 12.10.2022

Pelastustoimen järjestämis-
vastuu siirtyy hyvinvointi-
alueille 1.1.2023. Samalla Jo-
kilaaksojen pelastuslaitos ja 
Oulu-Koillismaan pelastus-
laitos yhdistyvät Pohjois-
Pohjanmaan pelastuslai-
tokseksi. Pelastustoimi on 
sosiaali- ja terveystoimen 
rinnakkainen toimiala hy-
vinvointialuekonsernissa.

Pohjois-Pohjanmaan pe-
lastuslaitoksen palveluta-
sopäätöksen luonnos on 
julkaistu ja kuntalaisilta toi-
votaan palautetta luonnok-
sesta. Annetut palautteet 
kootaan ja hyödynnetään 
palvelutasopäätöksen jat-
kotyöstämisessä.

Palvelutasopäätös on 
hyvinvointialueen keskei-
nen asiakirja, jossa mää-
ritellään pelastustoimen 
tehtävien järjestäminen alu-
eella. Valtaosan näistä pal-
veluista muodostavat laki-
sääteiset tehtävät, joita ovat 
esimerkiksi pelastustoimel-
le kuuluva ohjaus, neuvon-
ta, turvallisuusviestintä, 
valvonta (palotarkastustoi-
minta) ja pelastustoiminta. 
Pelastustoimelle vapaaeh-
toisia tehtäviä ovat esimer-
kiksi ensihoitopalvelua tu-
keva ensivastetoiminta sekä 
kuntien varautumisen tuke-
minen.

Pelastuslaitoksen pal-

velutasopäätös on vastaa-
va asiakirja kuin sosiaa-
li- ja terveyspalveluiden 
järjestämissuunnitelma. 
Hyvinvointialuestrate-
gia, sosiaali- ja terveyspal-
veluiden järjestämissuun-
nitelma, pelastustoimen 
palvelutasopäätös sekä hy-
vinvointialueen talousarvio 
muodostavat toisiinsa liit-
tyvän kokonaisuuden.

Palautetta  
hyödynnetään 
jatkotyöstä- 
misessä
Jatkotyöstämisessä hyö-
dynnetään saatua palautet-

ta ja erilaisia näkökulmia. 
Lausuntoa pyydetään myös 
muun muassa alueen kun-
nilta, Pohjois-Suomen alue-
hallintovirastolta, pelastus-
laitosten luottamusmiehiltä 
ja työsuojeluvaltuutetuilta. 
Pelastuslaitoksen päätoimi-
selta ja sivutoimiselta hen-
kilöstöltä on jo saatu hyviä 
näkökulmia palvelutaso-
päätöksen luonnoksesta.

Tavoitteena on, että lau-
suntokooste ja lausunto-
jen perusteella tarkistettu 
palvelutasopäätös voidaan 
käsitellä aluehallituksessa 
3.11.2022 ja aluevaltuustos-
sa 21.11.2022.

Palvelutasopäätökseen 

on kirjattu pelastustoimen 
palvelut, joita on lakisäätei-
sesti tarjottava tai joita halu-
taan tarjota pelastuslaitosta 
ympäröivälle yhteiskunnal-
le. Palveluiden tasolla tar-
koitetaan muun muassa 
palveluiden määrää ja laa-
tua sekä palveluiden sijain-
tia, viiveitä ja maksullisuut-
ta kuvaavia tekijöitä.

Palvelutasopäätös on 
työkalu pelastustoimen ke-
hittämiseen, mutta sillä on 
myös informatiivinen tar-
koitus. Niin yksittäiset ih-
miset kuin myös alueen yri-
tykset, laitokset ja yhteisöt 
voivat palvelutasopäätök-
sen avulla tarkastella pe-

lastuslaitoksen tarjoamien 
palveluiden saatavuutta ja 
samalla arvioida palvelu-
ja täydentävien, omaehtois-
ten turvallisuusjärjestelyjen 
tarvetta omassa ympäris-
tössään.

Anna palautetta ja esitä 
näkökulmia 21.10. mennes-
sä. Linkki palvelupäätös-
luonnokseen ja Webropol-
kyselyyn löytyy osoitteesta 
urly.fi/2PaF.

Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialue Pohde

tiedote

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos syntyy 2023

Pieni matkaopas netissä ker-
too Belgian pääkaupungin, 
Brysselin, ”tulleen tunne-
tuksi EU:n ja muiden kan-
sainvälisten instituutioi-
den takia” ja että ”etäältä 
Bryssel vaikuttaa ehkä har-
maalta ja viralliselta paikal-
ta, mutta paikan päällä se 
on värikäs, äänekäs, moni-
puolinen ja kiinnostava met-
ropoli, jonka monikulttuuri-
nen luonne tekee siitä varsin 
tyypillisen eurooppalaisen 
suurkaupungin”. Kerroksel-
lisuutta Brysselistä ei puu-
tu, samalla silmäyksellä nä-
kee yhtä aikaa varsin vanhaa 
-jopa purkukuntoista ra-
kennusmassaa, kun toises-
sa silmäkulmassa kimmeltää 
kuva täydessä työntouhus-
sa puurtavista työntekijöis-
tä purkamassa, korjaamassa 
ja uudelleen rakentamassa 
ja kaiken kaoottisuuden kes-
kellä tyynenrauhallisesti 
paikallaan komeilee uutuut-
taan kimmeltäviä rakennuk-
sia. Näkymä on äkkiseltään 
sanalla sanoen hämmentävä 
kokonaisuus.

Kadut risteilevät mer-
killisesti, niin kuin niissä ei 
olisi minkäänlaista ratio-
naalista suunnittelua. Tovi 
meni entisellä postinjakajal-
la hahmottaa logiikka, mi-
ten pysyä alati tempoilevien 
reittien kanssa ”kartalla”. Li-
säksi pinnoite jalan alla vaih-
teli yhtenään, milloin minkä-
kin laista metallihäkkyrää ja 
-kantta, muovisiltaa, kivi-
laattaa, irtonaista laattaa, 
asfalttia, kaikki sopuisasti 
sekaisin niin, että kovin huo-

Bryssel – Euroopan unionin kehto
Pohjois-Pohjanmaan 
Maakuntahallituksen 

matka starttasi 
Brysseliin maanantai-

iltapäivänä 19.9. Mukana 
oli mm. Pudasjärveltä 
maakuntahallituksen 
Mirka Väyrynen, joka 

lähetti Pudasjärveläiseen 
matkastaan 

kertomuksen.

lettomin askelin ei sopinut 
katuja harppoa. Karuuden 
keskellä kauneus pilkahteli 
pintaan, eritoten vanha kau-
punki ja sen pääaukio Grand 
Place (Grote Markt) ympä-
röivine rakennuksineen teki 
valtaisan vaikutuksen. Ihas-
teluun ei juurikaan aikaa 
kuitenkaan ollut, sillä Poh-
jois-Pohjanmaan maakunta-
hallituksen matka oli tarkoi-
tettu aivan muuhun.

Yhteisillallinen 
eka iltana
Perillä Brysselissä olimme 
maanantaina yhden vaih-
don taktiikalla iltaseitse-
mältä paikallista aikaa. 
Saatuamme matkatavarat 
huoneisiimme, askelsimme 
jo varsin nälkäisinä syömään 
paikalliseen ruokapaikkaan 
Costa d´Amalfiin. Yhteisil-
lalliseen osallistuivat myös 
Keski-Pohjanmaan liiton 
väki, EU -toimiston väkeä 
sekä MEPit Petri Sarvamaa 
ja Eero Heinäluoma. Ajan-
kohtaisia asioita ja yleisiä 
terveisiä kuulimme yhteises-
ti ja keskustelu kävi vilkkaa-
na, eikä vähiten siksi, että 
vastikään oli parlamentissa 
ollut käsiteltävänä metsäha-
ke ja sen käyttömahdollisuu-
det lämmönlähteenä tulevai-
suudessa.

Tiistaina vuorossa oli 
alue- ja rakennepolitiik-

kaa tulevan ohjelmakauden 
valmistelun näkökulmas-
ta, katsaus TKI-toimintaan 
(tutkimus-, kehittämis- ja in-
novaatiotoiminta) sekä EU 
edustuston puheenvuoro. 
Kuulimme kattavan selonte-
on koheesiokertomuksesta, 
joka on järjestyksessään jo 
kahdeksas. Kertomus kuvaa 
taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuu-
den kehittymistä ja toteutu-
mista EU:n alueella. Analyy-
sien lisäksi tiedonannossa 
korostetaan vihreän siirty-
män ja digitaalisen siirtymän 
mahdollisuuksia EU:n kas-
vun uusina vetureina. Aa-
mupäivä Hanse toimistolla 
oli melkoisen informatiivi-
nen kattaus, joka jatkui ilta-
päivällä kävelymatkan pääs-
sä sijaitsevalla Suomen EU 
edustuston tiloissa. EU:n 
päätöksentekoprosessi sekä 
EU:n lainsäädännön laatimi-
sen askelmerkit avautuivat 
paljon konkreettisempina, 
kuin mitä ne olivat alkujaan 
olleet. Todellisuus on vie-
lä hektisempi ja monitahoi-
sempi, vaikuttamisen paik-
kana lobbareiden taivas, jos 
omaa näkemystä koittaa 
auki lyhyesti purkaa. Mo-
net kerrat näiden muutaman 
päivän aikana eri yhteyksis-
sä mieleen livahti väkisin-
kin ajatus, että kuinka paljon 
helpommalla ja halvemmal-
la päätökset tehtäisiin puh-

taasti kansallisella tasolla, 
eduskunnassa, maksimoi-
den samalla suomalaisten ja 
Suomen etu. Yhteistyötä eri-
näisissä asioissa voitaisiin 
rajojen yli tehdä joka tapa-
uksessa.

Keskiviikkona kokoon-
nuimme Kuntaliiton tilois-
sa ja saimme kuulla CPMR 
Itämerikomission sekä Poh-
jois-Norjan EU-toimiston 
kuin myös MTK:n ja Kunta-
liiton Brysselin toimistojen 
sekä Itä- ja Pohjois-Suomen 
EU-toimiston kuulumiset ja 
ajankohtaiset asiat. Päivän 
anti painottui metsä- ja maa-
talouden osa-alueisiin, jois-
ta allekirjoittanut on eritoten 
kiinnostunut. Tällä hetkel-
lä EU käyttää varsin laajaa 
päätösvaltaa näissä asioissa 
ja oma kantani yksiselittei-
sesti on, että energiantuotan-
non, maa- ja metsätalous-
politiikan tulee olla täysin 
kansallisesti päätettävissä. 
Energia-asiat liittyvät pe-
rinteisesti Suomen kohdalla 
olennaisesti metsätalouteen. 
Jo aiemmin tekstissä mai-
nittu parlamentin käsittely 
kohdistui uusiutuvan ener-
gian direktiivin päivitykseen 
(RED III). Yksi Euroopan 
parlamentin keskeisimmis-
tä muutosehdotuksista on, 
että direktiiviin lisättäisiin 
primäärisen puubiomas-
san määritelmä, joka tarkoit-
taa suoraan metsästä tulevia 

puupolttoainejakeita eli käy-
tännössä metsähaketta.

Direktiivissä haketta voi-
taisiin jatkossakin polttaa, 
mutta jos hakkeen osuus ko-
konaisenergiankulutukses-
ta ylittää vuosien 2017–2022 
keskiarvon, ylittävää osuut-
ta ei enää huomioitaisi uu-
siutuvan energian tavoitteis-
sa. Toisin sanoen, karkeasti 
yksinkertaistaen, ylimene-
vä määrä ei olisikaan uusiu-
tuvaa. Tilanteessa, jossa tur-
vetuotanto on kansallisin 
päätöksin pääosin ajettu jo 
alas ja Venäjän tuonti on 
täysin nollissa muista syis-
tä, on varsin kohtalokas-
ta vaatia samaan aikaan vä-
hentämään myös hakkeen 
käyttöä. Tavoitteeksi on kir-
jattu vähennettäväksi pri-
määrienergian kulutusta pe-
räti 42,5 prosenttia. Asiaa ei 
edesauta se, että suomalais-
ten MEP:ien äänet jakaan-
tuivat äänestyksessä, enem-
mistö oli esityksen puolesta. 
Oljenkorsi tässä on kuiten-
kin vielä olemassa, sillä di-
rektiivin lopullinen muoto 
syntyy komission, neuvos-
ton ja parlamentin välisten 
neuvotteluiden eli trilogien 
lopputuloksena.

Puhuttaessa energiasta 
on todettava myös, että tur-
vetuotannon toimintaedel-
lytysten ja kannattavuuden 
varmistamista pitkällä aika-
välillä olen peräänkuulutta-

Mirka Väyrysen mielestä 
energiantuotannon, maa- ja 
metsätalouspolitiikan tulee 
olla täysin kansallisesti pää-
tettävissä.

Ohjelmaan kuului vierailu Euroopan komissiossa komissaari Jutta Urpilaisen kabinetissa. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan liitto-
jen edustajia yhteiskuvassa Berlaymontin edessä.

nut kaikissa niissä yhteyk-
sissä, joissa energia-asioita 
on käsitelty. Vallitsevissa 
olosuhteissa tuotannon li-
säämiselle on painavat pe-
rusteet.

Torstaiaamu valkeni ko-
tiinlähdön tunnelmissa. Vie-
railu oli onnistunut ja käytet-
tävissä oleva aika käytettiin 
tehokkaasti hyväksi, järjeste-
lyissä oli onnistuttu kiitettä-
västi. Omalta osaltani kiitän 
lämpimästi tässäkin yhtey-
dessä niin Pohjois-Pohjan-
maan liittoa, maakunta-
hallitusta kuin myös Itä- ja 
Pohjois-Suomen Brysselin 
toimistoa erityisen antoisas-
ta ja informatiivisesta reis-
susta!

Mirka Väyrynen,  
maakuntahallituksen jäsen

Grand Placea ympäröi veis-
tokselliset ja kauniit raken-
nukset. Rakennusten lisäksi 
kehut ansaitsee myös kahvi, 
joka oli erityisen hyvää.
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Andreas Alariesto taiteilija juurta noitain
Taitelija Andreas Alaries-
to (1900–1989) oli noitien ja 
selvännäkijöiden sukua. It-
seoppinut taiteilija on töis-
sään kuvannut pikkutarkasti 
Lapin menneisyyttä. Hä-
nen taulunsa ovat levinneet 
myös keramiikkalautasina ja 
postikortteina miljoonapai-
noksina ympäri maailmaa. 
Niitä voi nykyisin ihailla So-
dankylässä sijaitsevassa gal-
leriassa.

Haastattelin taiteili-
jaa 1980-luvun puolivälis-
sä ja tapaaminen jätti sydän-
tä lämmittäviä mielikuvia. 
Kansainvälisestä kuuluisuu-
desta ja 85 ikävuodestaan 
huolimatta hän säteili luon-
taista vaatimattomuutta ja 
henkistä vireyttä. Juttu lähti 
heti luistamaan kuin vanhan 
tutun kanssa. 

”Ruma kuin piru” 
Maalaamisen ohella sana 
on aina ollut Andreas Ala-
riestolle tärkeä asia. Kaikkia 
hänen töitään ei voi täysin 
ymmärtää ilman oheen ker-
rottua tarinaa. Sanan sijasta 
taiteilijan mielikuvista todis-
tavat myös ne sadat laulut, 
jotka hän on sepittänyt met-
säkämpän hämyssä tai rako-
tulen loisteessa.

Andreas Alarieston iso-
isän veli oli Sompion kuulu 
selvännäkijä Polvari-Jaako, 
joka oli sukua itse noita Ak-
meelille. Polvari-Jaakosta 
taiteilijalla oli kasapäin vä-
rikkäitä tarinoita, ja Polva-
ri-Jaako olikin yksi niistä ju-
tunaiheista, joista vanhat 
akat ja ukot praatasivat Ala-
rieston kodissa. 

Pieni Andreas sai piisis-
sä palavan tulen väikkyessä 
seinillä kuulla lukemattomia 
tarinoita, joissa pojan muu-
toinkin vilkasta mielikuvis-
ta siivittivät jutut noidista ja 
metsänelävistä. Sen ajan ih-
miset puhuivat karhuista, 
poroista, peuroista ja kum-
mituksista. Ja taisivat vähän 
uskoakin pirun päälle. 

– Muistan kun kerran 
konttasin äidin luo ja ky-
syin, että ”minkälainen se 
piru on”?  Äiti sanoi, että se 

on ihan ihmisen mallinen, 
mutta rumempi, ja sillä on 
sarvet päässä. Niin minä sit-
ten seuraavana päivänä piir-
telin pirusta kuvaa hiilellä 
tuohenpalaseen, kun ei ollut 
paperia käytettävissä. Tuo-
henkäppyrään tai laudan-
palaseen piti piirtää pitkään, 
sillä kiertokoulussakin aak-
koset tehtiin liidulla kivitau-
luun. Minä muuten tein siitä 
pirusta mahottoman ruman 
näköisen!

Itseoppinut  
taiteilija
Andreas joutui lähtemään 
kotoa jo 12-vuotiaana. Ti-
enestireissuilla tulivat tu-
tuiksi niin rengintyöt maa-
taloissa kuin metsätyö ja 
tukinuitto savotoilla. Näp-
pärä nuorimies elätti itse-
ään myös kellojen korjaajana 
ja suutarina; taitajan käsissä 
syntyivät tarpeen vaatiessa 
myös puukko tai voirasia.

Taiteilijana Alariesto oli 
itseoppinut. Hän ei ollut saa-
nut taideopetusta eikä hänel-
lä juuri ollut mahdollisuutta 
nähdä muiden taiteilijoiden 
töitä. Maalaamisen hän aloit-
ti 1930-luvulla Petsamossa, 
mutta kolmessa eri paikassa 
sijainneet taulut tuhoutuivat 
sodan aikana.

Öljyvärejä taiteilija pää-
si käyttämään vasta sotien 
jälkeen; sitä ennen oli tyyty-
minen huonekaluväreihin. 

Lapin kuvat ovat pikkutark-
koja ja niissä on runsaas-
ti yksityiskohtia. Eivätkä ne 
taiteilijan mielestä ole ”kau-
niita”:

– Elämässä on enemmän 
rumia asioita, ja kun kuvaa 
tavallista elämää, kuvatkin 
ovat rumia. Kuvissani kau-
neutta on vähän ja sekin jon-
kin tapahtumapaikan ansi-
osta. Vaikka taulujen ostajat 
haluavat kauniita tauluja, 
minä en ruvennut lisäämään 
kuviin ”kaikenmaailman pö-
heikköjä”.

Alariestosta tuli kuului-
sa 1970-luvulla, kun naivis-
mi oli muutenkin muodissa. 
Hänen oma motivaationsa 
maalaamiseen oli kuitenkin 
perinteen tallettamisessa. 
Alariestolle ominainen nai-
vistinen tyyli oli alkanut saa-
da enemmän tilaa 1950-lu-
vulta lähtien.

Julkisuutta vasta 
iäkkäänä
Ensimmäisen virallisen 
näyttelyn Alariesto järjes-
ti 1976 Helsingissä ja Rova-
niemellä, jolloin hänellä oli 
ikää jo 76 vuotta. Vasta tä-
män jälkeen hän alkoi saa-
da julkisuutta taiteilijana, 
vaikka hän oli saanut innoi-
tuksen taiteen tekemiseen jo 
nuoruudessa.

Museo-Galleria Andreas 
Alariesto on perustettu 
vuonna 1986 Sodankylän en-

tiseen kunnantaloon ja siel-
lä pidetään esillä Alarieston 
teoksia sekä kerrotaan tai-
teilijasta ja hänelle tärkeäs-
tä Sompion historiasta. Ala-
riesto-museossa järjestetään 
myös erilaisia tapahtumia, 
konsertteja ja vierailevia 
näyttelyitä. Museo on avoin-
na ympäri vuoden ja kuu-
luu nykyään Kauko Sorjosen 
säätiöön.

Lappilainen  
elämänmuoto elää 
tauluissa  
Taiteilija Alariesto sanoo, 

että oli onni, kun hän syntyi 
vuosisadan vaiheessa:

– Jos minä olisin syntynyt 
kymmenen vuotta myöhem-
min, moni kohta tauluissani 
olisi toisin. Kymmenen en-
simmäisen elinvuoteni aika-
na näet tuhoutui tai tuhot-
tiin se alkuperäinen Lappi. 
Vuotson kyläkin oli varsi-
nainen kotakylä. Vielä vuon-
na 1919 yksi lappalainen 
asui semmoisessa ympäri 
vuoden asuttavassa turve-
kodassa. Ja kuitenkin Lap-
pi on ollut asuttuna yli tuhat 
vuotta!

Näin taitaa olla, mutta 
samaan hengenvetoon An-
dreas Alariesto muistuttaa 
tunnetun Lapintutkijan ja 
sen kuvaajan Samuli Paula-
harjun periaatteesta: ”Yksi 
kuva on parempi kuin tu-
hat sanaa.” Ja vaikka van-
haa lappalaista elämänmuo-
toa ei voi enää tavoittaa, elää 
se yhäti Andreas Alarieston 
tauluissa.  

Martti Kähkönen, 
kuvat Museo-Galleria 

Andreas Alariesto

Andreas Alarieston tauluissa elää lappilainen elämänmuoto. 

Tunturin laella. Matka maailmalle.

Joint Depressionille levytyssopimus italialaisen Luminol Recordsin kanssa
Alternative metal-yhtye 
Joint Depression julkaisee 
uuden levynsä “Projection” 
marraskuun 11. päivänä. 
Taivalkoskelaislähtöinen 
yhtye solmi kesällä levytys-
sopimuksen italialaisen Lu-
minol Recordsin kautta ja 
on julkaissut uransa aikana 
aiemmin neljä täyspitkää le-
vyä.

Yhtyeen kitaristi, pudas-
järveläislähtöinen Jari Pert-
tu kertoo, että sopimuksen 
saaminen oli nopea pro-
sessi. Luminol Records on 
keskikokoinen vaihtoehto-
musiikkiin keskittynyt levy-
yhtiö, joka kiinnostui Joint 

Depressionista heidän lähe-
tettyänsä muutaman kappa-
leen demon.

- Olimme jo melkein itse 
julkaisemassa levyä, mutta 
kaveri kuuli materiaaliam-
me ja kertoi, että eräs ita-
lialainen yhtiö saattaisi olla 
meidän tyylinen. Prosessi 
alkoi keväällä ja sopimus-
asioita pyöriteltiin kesän ai-
kana. Yhteistyö on lähtenyt 
jo hyvin käyntiin, Perttu sa-
noo.

Tulevan levyn yhdeksän 
kappaletta muodostavat 
monipuolisen albumikoko-
naisuuden, jossa tunnelmat 
vaihtelevat nopeasta me-

talliriffittelystä akustiseen 
tunnelmointiin. Levyn rau-
hallisempaa ja herkempää 
laitaa edustava ensimmäi-
nen single “When” julkais-
tiin 23. syyskuuta ja se on 
nyt kuultavissa kaikissa 
suoratoistopalveluissa. Jou-
lukuun 2. päivä ilmestyväl-
lä toisella singlellä “Home-
coming” bändi puolestaan 
esittelee nopeampaa puol-
taan vahvojen melodioiden 
säestämänä.

Levyn kappaleista on 
tehty myös kaksiosainen 
musiikkielokuva yhteis-
työssä oululaisen country/
western-bändin FSR:n kans-

sa. 
Joint Depression perus-

tettiin Taivalkoskella 90-lu-
vun alkupuolella ja Jari 
Perttu tuli yhtyeen vahvis-
tukseksi vuonna 2010. Pu-
dasjärvellä syntynyt ja nuo-
ruutensa viettänyt yhtyeen 
kitaristi Jari Perttu kertoo, 
että edelleen tulee toisinaan 
vietettyä aikaa kotitilalla Li-
volla, jossa hänen isänsä 
asustelee edelleen.

Yhtyeessä laulaa Ma-
ria Liikanen, kitarassa Sami 
Räisänen, bassossa Kim-
mo Kuoppamaa ja rumpu-
ja soittaa Jani Kuorikoski. JK Alternative metal-yhtye Joint Depressionin juuret ovat Tai-

valkoskella ja Pudasjärvellä. Kuva: Jukka Järvinen
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Vanhustenviikon kooste:

Viikkomessu palveli ikäihmisiä
Seurakunta järjesti ikäih-
misille viikkomessun 5.10. 
Messun toimitti kirkkoher-
ra Timo Liikanen, avustaji-
na toimivat pastori Veijo Lo-
hiniva sekä diakonit Helena 
Koivukangas ja Marko Väy-
rynen. Koko messu toimitet-
tiin poikkeuksellisesti istuen 
ja ehtoollinen jaettiin alttarin 

lisäksi penkeissä tai pyörä-
tuolissa istuville. Messussa 
veisattiin tuttuja virsiä, joita 
säesti Elias Niemelä. 

Eläkeläisten laulajat esit-
tivät seisaallaan ehtoollisen 
alkulauluna Jonas Anders-
sonin laulun Oi katsohan 
lintua.

Vanhusten viikkomes-

suun osallistui 120 henkilöä 
ja messun jälkeen Pudasjär-
ven kaupunki tarjosi kirk-
kokahvit. Hilimat avustivat 
tarjoilussa.

Kirkkoherra viittasi pu-
heessaan Mikkelinpäivän 
enkeliteemaan. Ympäri seu-
rakuntasalia ja eteistä oli las-
ten päiväkerhoissa valmista-

mia enkeleitä. 
Enkelit olivat näkyväs-

sä osassa, kun ne ilmoittivat 
Mariasta tulevan Jeesuksen 
äiti, Beetlehemin paimenille 
enkelit ilmoittivat Jeesuksen 
syntymästä ja pääsiäisaamu-
na enkelit kertoivat Jeesuk-
sen ylösnousemuksesta. 

Liikanen muistutti, että 

Jeesus on ristinkuolemal-
laan sovittanut syntimme. 
Kristus rohkaisee meitä kat-
somaan elämää ja uskoa lap-
sen kaltaisena. Hän lähettää 
enkelinsä varjelemaan meitä 
tämänkin päivän matkalla.

- Tämä oli ihan ihana 
messu ja kaikki mitä tääl-
lä tapahtui. Pääsimme myös 

ehtoolliselle. Käymme usein 
jumalanpalveluksissa, se 
lohduttaa. Ihan tässä her-
kistyy, kun on muutenkin 
kaikenlaista, kommentoivat 
siskokset Marja-Terttu Pu-
hakka ja Kirsti Juurikka

Ape Nieminen

Vanhusten viikkomessuun osallistui ikäihmisiä sekä hoivakodeista avustettuina että omatoimisesti kotoa käsin. Sarakyläläiset saapuivat isolla jou-
kolla STP:n pikkubussilla. 

Kanttorina toimi Elias Niemelä ja hän 
säesti pianolla myös eläkeläisten lau-
luryhmää.

Yhdessä luontoon – mentiin Siurualle
Entisellä Yli-Siuruan kou-
lulla vietettiin tiistai-iltana 
4.10. Vanhustenviikkoa sekä 
herkullisessa että iloisessa il-
mapiirissä. Koulun omista-
jat Eila ja Jorma olivat loihti-
neet vieraille upean miljöön 
ja herkullisen lohikeiton jäl-
kiruokakahveineen. Tarjoi-
luapuna toimivat Asmun-
tin Maa- ja kotitalousseuran 
työmyyrät. Väliaikakahvit 
tarjosi Pudasjärven Osuus-
pankki.

Illan teemana oli Yhdessä 
luontoon, missä pääsi sekä 
luontoaiheiseen mielikuva-
jumppaan että ihan kevy-
een paikallaan suoritettuun 
jumppaan, hauskaan oman 
onnen testaamiseen Onnen-
pyörällä sekä yhteiseen lau-
luhetkeen Valto Savolaisen 

säestämänä. Illan päätti lii-
kunnalliset iltamat! 

-Vuodenaikojen vaihtelut 
rytmittävät ihmisen elämää 
ja mahdollistavat erilaista 
toimintaa luonnossa. Tutki-
musten mukaan luonnossa 
kannattaa liikkua, sillä luon-

to hoitaa sekä terveyttä että 
mieltä, kertoi Elämän Wir-
taamon Katri Virtanen. 

Annika Heikkinen joh-
datti mielikuvajumpan avul-
la osallistujat luontoretkelle 
eripuolille Pudasjärven pi-
täjää. Siuruan kylällä käytiin 

korjaamassa metsään unoh-
tunutta mökkiä Karhujärvel-
lä.  Retki sai mielenkiintoi-
sen käänteen, kun paikalla 
ollut henkilö tunnisti kuvas-
sa olevan rakennuksen per-
heensä omistamaksi käm-
päksi.

Arja Panuma puolestaan 
kertoi musiikin merkitykses-
tä kokonaisvaltaiseen hyvin-
vointiin. Hän opasti myös 
muutamia äänenavausläm-
mittelyjä silmällä pitäen il-
lan yhteislauluhetkeä.  

Liikunnallisen illan päät-

teeksi monitaituri-muu-
sikko Valto Savolainen 
tarjoili viihdyttävän musiik-
kikattauksen ohjelmallisiin 
iltamiin, jossa päästiin myös 
jumpaten pyörähtelemään 
parketilla. 

Terttu Salmi

Vanhustenviikon kunniaksi 
Siuruan luonto puhkesi kuk-
kaan lokakuussa 2022. 

Pudasjärven SPR:n Sirkku Fali ja Arja Panuma sekä PoPLin Tee-
mu Hukkanen iloitsivat onnistuneesta illasta.  

Valto Savolainen viihdytti myös nuorta väkeä tekemällä heil-
le erilaisia taideteoksia ilmapalloista. 

Iltatapahtumia seurakunnalla
Vanhustenviikon keskiviikko 
jatkui vielä iltaohjelmalla seu-
rakuntakeskuksessa alkaen 
kello 17. 

Aulassa liikunnanohjaa-
ja Malle Haas testasi ikäihmis-
ten käsivoimia puristusvoima-
mittarilla ja SPR:n Pudasjärven 
osaston jäsenet pyöritytti On-
nenpyörää. 

Ison kahvion puolella tar-
jottiin kahvit ennen varsinai-
sen ohjelman alkamista, jonka 
sponsoroinnista vastasi Pudas-
järven kaupunki. 

Alkuillan rauhoittumi-
sesta vastasi Aini Seppänen 
ohjaamallaan tuolijoogalla. 
Marko Väyrynen vei vieraat 
leikkimieliseen liikuntahet-

Tuolijoogaa ohjasi Aini Seppänen.
Monitaituri-muusikko Val-
to Savolainen muuntautuu 
moneksi. Vanhustenviikon 
aikana hän konsertoi kol-
messa eri tilaisuudessa, tiis-
taina Yläkartanossa ja Siu-
rualla sekä keskiviikkona 
seurakuntakeskuksessa.

Yhteislaulun myötä seura-
kuntasaliin asteli Valto Sa-
volaisen Hyvän Mielen Pan-
da alias Arja Panuma.

keen luonnollisella mielikuva-
jumpalla ympäri Pudasjärven 
kyliä. 

Pienen tauon jälkeen tuli 
siirtyminen kirkkosalin puo-

lelle, missä Valto Savolainen 
toi musiikillista mielihyvää 
moninaisten instrumenttien-
sa kanssa. Illan huipentumana 
oli Hyvän Mielen Panda, jonka 

Valto Savolainen avustajineen 
toi kirkkosalin noin 50 hengen 
yhteislaulutilaisuuteen ihailta-
vaksi ja ihmeteltäväksi. 

Terttu Salmi
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Mielenkiintoinen Vanhustenviikko 
alkoi perhemessulla ja boccialla
Ensimmäistä kertaa Pu-
dasjärvellä toteutettu Van-
hustenviikko oli ohjel-
matarjonnaltaan erittäin 
monipuolinen.

Vanhustenviikko pyöräh-
ti käyntiin Mikkelinpäivän 
perhemessulla. Maanantaina 
3.10. Palvelukeskuksessa oli 
boccia-turnaus, jonka järjesti 
Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distys ry. Oulunkaaren päi-
vätoiminta puolestaan järjes-
ti musiikillisen iltapäivän. 

Tapahtuma veti paikalle 
runsaasti osallistujia pelaa-
maan ja kahvittelemaan. Ou-
lunkaaren päivätoiminnan-
ohjaaja Arja Panuma toivotti 
boccia-turnaukseen osallis-
tuvat tervetulleeksi. Hän 
kertoi boccian suosiosta ja 
kuinka sitä on kaiken kun-
toisten helppo pelata, joko 
istuen tai seisten. Hän ke-
hotti ensikertalaisia kokeile-
maan bocciaa.

- Eläkeliiton kerhoon boc-

Boccian järjestäjillä oli hymy herkässä onnistuneen turnauksen jälkeen. Pudasjärven Osuus-
pankki tarjosi päiväkahvit, jonka tarjoilusta ja boccia-turnauksesta Palvelukeskuksessa vasta-
sivat Ulla Ikonen, Arja Panuma, Kirsti Puhakka, Sirkka-Liisa Tolkkinen ja Heleena Talala. Ulla, 
Kirsti ja Heleena edustivat Eläkeliiton Pudasjärven yhdistystä, Arja ja Sirkka-Liisa Oulunkaa-
ren päivätoimintaa.

Muistelun virkistävä 
merkitys

Asioiden muistelu ja aktii-
vinen mieleen palauttami-
nen on varsin rentouttavaa 
ja palkitsevaa toimintaa 
kaiken ikäisille. Vanhus-
ten muisti on kukkuroil-
laan monen sävyisiä elä-
män matkassaan tuomia 
muistikuvia ja muistoja. 
Perhe- tai tuttavapiirissä 
on helppoa ottaa apuväli-
neiksi vanhemman ihmi-
sen kanssa muistia palaut-
tavia valokuvia, esineitä, 
tarinoita, lauluja tai paik-
koja. Kuvassa olevat ihmi-
set tai tapahtuma saavat 
vanhukset muistelemaan 
ja muistamaan sellaisia-
kin asioita, joista nuorem-
pi muistelukaveri ei ehkä 
tiedä mitään. Samalla au-
kenee ovi vanhojen ta-
rinoiden ja kokemusten 
kertomiseen. Tällä tavalla 
vanhempi henkilö pääsee 
jakamaan tuiki tärkeää hil-
jaista-/perinnetietoa. Jo-
kin vanhuksen omistama 
käyttöesine tai vaate kir-
voittaa vanhuksen muis-
tisokkelot aktivoitumaan 
ja näin hän saa kokemuk-
sen tärkeänä tiedonvälittä-
jänä ja kuunneltavana ole-
misesta. 

Vanhemman ihmisen 
muistikapasiteettia ja sa-
malla fyysistä kuntoa yl-
läpitävät vierailut hänelle 
tuttuihin maisemiin, paik-
koihin tai tiloihin. Pieni 
kävely entisen asuinpai-

kan tienoolla muistelua 
ja tarinoita kiinnostuneen 
kuulijan kanssa antaa kai-
ken kattavaa mieleniloa 
ja voimavaraa pitkälle tu-
leviin hetkiin. Laulut, lo-
rut, runot ja muut lapse-
na ja nuorena opitut tekstit 
säilyvät muistissa yllättä-
vän hyvin. Näiden avul-
la on näppärää auttaa 
vanhuksen sanallisen il-
maisutaidon säilymistä 
ja rohkaista sosiaaliseen 
kanssakäymiseen. Käden-
taitojen harjoittaminen tu-
tuilla sopivilla tekemisillä 
ja lopputuloksen näkemi-
sellä saa usein vanhuksen 
mielialan ilostumaan ja 
olemassaolon tuntumaan 
mielekkäältä. Vanhem-
man ihmisen muistelema 
ja kertoma asia saattaa in-
nostaa nuoremman kuuli-
jan kokeilemaan ja toteut-
tamaan jotakin aiemmin 
hyvää ja mielenkiintoista 
tehtävää.

On voitu todeta, että 
muistojen pohtiminen 
edesauttaa elämän hallin-
nan taitoja kiperien elä-
mäntilanteiden koitok-
sissa. Riemastuttavat ja 
antoisat muistot ylläpitä-
vät elämänvoimaa ja an-
tavat ymmärtävää kestä-
vyyttä asettaa vähemmän 
mukavat asiat ja vastoin-
käymiset oikeisiin mitta-
suhteisiin. 

Sointu Veivo 

Leidit lähdössä entisen Kunnallisvirkamiesliiton Pudas-
järven yhdistyksen (nykyinen JYTY) 20-vuotisjuhlaan 
esiintymään. Seisomassa Briitta Tolkkinen, Heleena Tala-
la, Helvi Pesälä, Seija Turpeinen, Raija Ikonen ja Tuula Ry-
tinki, edessä Sointu Veivo ja Jaana Mäntykenttä.

Sade ei pelottanut ikäihmisiä
Vanhustenviikon torstai-
aamu oli sateinen ja tuuli-
nen. Silti 13 rohkeaa ikäih-
mistä saapui, kuka mitenkin 
Rajamaanrannan tulipai-
kalle. Pahin vesisade hyy-
tyi pikkuhiljaa, joten nuotio 
saatiin sytytetyksi. Nuori-
sotyönohjaaja Sirpa Kukko-
hovi ja diakoni Marko Väy-
rynen toivat tarvittavat 
välineet paikalle, jotta tikku-
pullien ja makkaran paista-
minen saattoi alkaa. Marko 

kertoi, että pullataikina ei ol-
lut hänen vaivaamaa, vaan 
suoraan kaupan pakasteal-
taasta. Monille tikkupullien 

edellisestä paistamisesta 
oli kulunut jo tovin aikaa. 

- Erinomaisen hyvää tik-
kupullaa. On siitä aikaa, kun 
viimeksi olen paistanut ja 
maistanut. Kyllä tämä on pa-
rempaa kuin kaupasta ostet-
tu. Loimutettua pullaa itse 
paistettuna, kertoi Matti He-
rukka.

- Tämä oli hieno jut-
tu, että sää selkeni ja pääs-
tiin paistamaan ihan oikeata 
tikkupullaa. Tulee mieleen 
nuoruuden partiolaisajat, 
jolloin kesällä oltiin viikko-
kaupalla metsäleireillä. Siel-
lä paistettiin pullat itse, kun 
ei ollut kahvilaa lähimail-
lakaan. Kaikki ruuat kokat-
tiin tulilla. Lapsille ja nuo-
rille tällainen tekeminen on 
elämys niin kuin meillekin, 
kertoi entinen partiojohtaja.

Iijoen rantaraitin kävely-
retkelle seurakunnan työn-
tekijät olivat suunnitelleet 
erilaisia rastipisteitä. Van-
husten palvelukeskuksen 
päivätoimintaryhmän tar-
koituksena oli osallistua Ra-
jamaanrannan ohjelmaan, 
mutta sade muutti suunni-
telmat. Niinpä he kokoon-
tuivat omaan kerhotilaan 
ja nauttivat virtuaalisesta 
luontokävelystä.

Ape Nieminen

K-Supermarketin tarjoamien makkaroiden ja tikkupullien 
paistamisen lomassa juttu luisti mukavasti.

Rohkeat ikäihmiset eivät pelänneet aamun sateita, vaan osal-
listuivat hyvillä mielin seurakunnan järjestämään ulkoiluta-
pahtuman ohjelmiin.

Korjausneuvoja Jari Mustonen vieraili Pudasjärvellä
Vanhustyön keskusliito ry:n 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kai-
nuun korjausneuvoja Jari 
Mustonen piti Vanhustenvii-
kon tiistaina luennon ”Ko-
din kunnossapito ja turvalli-
suus.” Pirtin Kurkisalissa oli 

Ikäihmiset ja vammaiset ol-
kaa rohkeita ottamaan yh-
teyttä Jari Mustoseen.

40 ikäihmistä kuuntelemas-
sa näkökulmia vanhusten 
asumiseen, esteettömyyteen 
ja turvallisuuteen. 

Mustonen kertoi, että 
vuosittain yli 65-vuotiaille 
sattuu 125 000 tapaturmaa, 
joista 80 prosenttia on kaa-
tumisia tai matalalta putoa-
misia. Valtaosa tapaturmista 
sattuu kotona tai kotipihal-
la. Vanhustyön keskusliiton 

kautta on mahdollista saa-
da ilmaista korjausneuvon-
taa kodin ongelmakohtiin. 
Korjausavustuksia voi ha-
kea Valtion Asuntorahastol-
ta (ARA) ja vammaispalve-
lulain myötä kaupungilta tai 
hyvinvointialueelta. Sotain-
validit voivat hakea tukea 
asunnon muutos- ja perus-
korjaustöihin Valtiokontto-
rilta. Mikäli asunto on suo-

jelun piiriin kuuluva, voi 
remonttitukea saada Muse-
osäätiöltä. 

Pirkanmaan ELY-kes-
kus myöntää avustuksia öl-
jylämmityksestä luopumi-
seen. Remonttikulut voi 
lisätä myös kotitalousvähen-
nyksinä verotuksessa.

Mustonen neuvoo mie-
lellään ikäihmisiä ja auttaa 
hakemusten täyttämisessä 

sekä urakoitsijoiden hankki-
misessa. Kaikki nämä palve-
lut ovat ilmaisia. Hänelle voi 
soittaa työaikana numeroon 
040 516 6738. Kodin kunnos-
sapito- ja turvallisuusluen-
non järjesti Eläkeliiton Pu-
dasjärven yhdistys ry.

Ape Nieminen

cia tuli vinkkinä naapuri-
kuntien eläkeläisten toimin-
nan kautta. Mekin ostimme 
boccia-pallot. Monet meidän 
porukasta ovat ihastuneet 
tähän peliin, koska se on 
niin helppo ja kiva seurape-

li. Valtakunnallinen Eläke-
liitto järjestää myös virallisia 
boccia-kilpailuja jäsenyhdis-
tyksilleen. Eläkeliiton Pu-
dasjärven yhdistyksellä on 
torstaisin kello 16-17.30 boc-
cia-vuoro liikuntahallilla. Jos 

jotakuta kiinnostaa, niin sin-
ne voi meidän puolesta tulla 
tutustumaan, totesivat Hele-
na Talala ja Kirsti Puhakka.

Ape Nieminen
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Kello 4 Moskovan aikaan
Valtion tiedonjulkistamis-
palkinnon saanut toimitta-
ja, tutkija ja kirjailija Veikko 
Erkkilä piti mielenkiintoi-
sen kirjaesittelyn 6.10. Pir-
tin Kurkisalissa. Kirjaston 
palveluvastaava Tarja Hytö-
nen toivotti kirjailijan lämpi-
mästi tervetulleeksi Pudas-
järvelle. Erkkilä on syntyisin 
Kemijärveltä, mutta asuu ny-
kyään Rovaniemellä. Häntä 
on aina kiehtonut tutkivan 
toimittajan työ. Toimitta-
jan ominaisuudessa hän pe-
rehtyi partisaani aiheeseen. 

Venäjällä hän on käynyt 
1990-luvulta lähtien tutki-
massa partisaanien histori-
aa. Venäjän ja Suomen yh-
teisestä aiheesta on syntynyt 
yhteensä seitsemän kirjaa. 
Viimeksi ilmestynyt ”Kel-
lo 4 Moskovan aikaan”-kir-
ja kertoo partisaanien teke-
mistä tuhoretkistä Suomen 
itäpuolisiin kyliin. Keskus-
rikospoliisi on tutkinut 29 
partisaanien tekemää iskua, 
jotka tapahtuivat vuosien 
1941-1944 välisenä aikana. 
Eniten niitä tehtiin Kuhmon, 

Suomussalmen, Kuusamon, 
Inarin ja Pielisjärven alueil-
le. Neuvostoliiton puolella 
partisaanien tekemistä tuho-
töistä kerrottiin voitokkaita 
tarinoita suurkaupunkeihin 
ja sotilaskohteisiin. Neuvos-
toliiton sotahistoriassa asiat 
nähdään 100 prosenttisesti 
eri valossa kuin mitä todel-
lisuudessa oli tapahtunut. 
Partisaanien esikunta kirjoit-
ti tapahtumat uusiksi. Erk-
kilä pääsi Neuvostoliiton ja 
Venäjän matkoillaan jututta-
maan sotahistorian tutkijoita 

ja partisaaneja. Useita venä-
läistutkijoita hän opasti Suo-
messa tapahtumapaikoille, 
jolloin heidän käsitykset to-
tuudesta muuttuivat. Eräs 
partisaani oli pyytänyt an-
teeksi tekosiaan. 

- Erittäin mielenkiintoi-
nen esitys, joka antoi syvyyt-
tä näihin asioihin, joista olen 
ollut kyllä tietoinen. Minun 
isäni tarina kerrotaan tässä 
kirjassa. Partisaanit hyökkä-
sivät Suomussalmen Malah-
vian kylään tappaen usei-
ta siviilejä. Isäni, joka silloin 

oli 14-vuotias, pelastui. On 
hyvä, että näitä raakuuksia 
on tutkittu ja saadaan fakta-
tietoja. Edelleen isäni asuu 
Malahviassa, kertoi Einon 
tytär Raili Kinnunen.

Ape Nieminen

Kirjaesittelyssään 
Erkkilä kertoi partisaanien 

tekemistä raakuuksista 
siviileille vuosien 1941-

1944 aikana. Yleisö teki kir-
jailijalle lukuisia kysymyksiä 

ja vastalahjaksi he saivat 
asiantuntevia vastauksia.

Aleksis Kiven päivänä laulettiin
Kansalaisopisto järjesti yh-
teislaulutilaisuuden suoma-
laisen kirjallisuuden päivänä 
Pirtin Kurkisalissa. Tilaisuus 
veti paikalle 16 laulajaa. 
Aleksin Kiven kirjoittamien 
laulujen sanat heijastettiin 
valkokankaalle ja muut lau-
lut löytyivät lauluvihkoses-

ta. Johanna Kilpijärvi säesti 
lauluja sellolla ja Keijo Pii-
rainen pianolla. 

- Tänään laulamme Alek-
si Kiven lauluista ainakin 
”Seitsemän miehen voimal-
la”, ”Metsämiehenlaulu” ja 
”Makeasti oravainen”. Tie-
tenkin on syksyyn liittyviä 

lauluja sekä kansanlaulu-
ja ja loppua kohti keveäm-
piä. Viimeisenä lauluna on 
”Tämä taivas, tämä maa.” 
Aluksi suunnittelimme tätä 
yhteislaulutilaisuutta van-
hustenviikolle. Siinä oli niin 
paljon jo ohjelmaa, niin pää-
timme siirtää viikolla eteen-

Kellaribändi vastasi maanantain musiikkitarjonnasta
Vanhustenviikon maanan-
taina ei kaikki menneet 
suunnitelmien mukaisesti, 
kun Palvelukeskuksen Ola-
vi Virta -konsertin esiintyjä 
sairastui ja tilalle jouduttiin 
äkkipikaisesti hankkimaan 
uusi musiikkihetken tarjo-
aja. Arja Panuma on taitei-
lija myös verkostoitumisen 
saralla ja niinpä hän sai tai-
ottua muutamassa tunnis-
sa paikalle kokonaisen vii-
sihenkisen bändin, jotka 
tituleeraavat itseään ”ko-
rona-ajan kellaribändiksi”. 
Seitsenkymmenpäinen ylei-
sö oli tyytyväinen kuule-
maansa musiikkiin.

RIP on oululainen poruk-
ka, jossa laulaa ja soittaa ki-
taraa Juha Rapeli, Jaakko 

Isoherranen on koskettimis-
sa ja myös laulaa sekä Veli 
Pisto toimii rumpalina. Näi-
den muusikoiden sukuni-
mien etukirjaimista on bän-
di saanut nimen RIP (= rest 
in peace). Soittajien lisäksi 
laulussa ovat Liisa Mattila ja 
Maija-Liisa Ylitalo. Eläkeiäs-
sä olevat muusikot esittävät 
paljon edesmenneiden kuu-
luisuuksien kappaleita.

-Vuoden 2020 kevääl-
lä, kun korona sulki harras-
tukset ja paikat, perustimme 
kellaribändin. Aikaisem-
min olimme soitelleet oulu-
laiskapakka Jumprun pia-
nohuoneessa. Musiikkia 
pitkään harrastaneena olin 
kerännyt kellariini studiova-
rusteet ja samalla aloimme 

laatia ohjelmistoa, suuntana 
”maailman valloitus” eli Ka-
narian saarten suomalaiska-
pakka Kuparipannu, kertoi-
li Isoherranen.  

Kuten kaikilla taiteilijoil-
la, yleisön merkitys on suuri. 
Lauantai-iltaisin kellari täyt-
tyy tuttavista ynnä muusta 
yleisöstä. Jonkin verran RIP 
on esiintynyt myös kellarin 
ulkopuolella, kuten Vanhus-
tenviikolla Pudasjärven Pal-
velukeskuksessa. 

-Kanarian keikka toteu-
tui minimaalisesti, sillä mu-
kaani lähtivät vain povitas-
kuun mahtuva rullattava 
piano, matkalaukkuun so-
piva muovikitara, mikä mei-
nasi 40 asteen helteessä su-
laa sekä kainalossa kulkeva 

harppu, eli naisystäväni 
Maija. Yleisömenestys ei ol-
lut suuri koska korona jyllä-
si myös siellä. Sävelsin jopa 
Kuparipannnu -nimisen bii-
sin, naureskeli hyväntuuli-
nen Jaakko Isoherranen. 

RIP:n musiikkigenre on 
laidasta laitaan, mutta ei 
ulotu kuitenkaan uuteen 
nuorisomusiikkiin. Bändin 
touhu on pääasiassa haus-
kanpitoa pilkettä silmäkul-
massa ja biisit treenataan vii-
meisen päälle hyvin. 

Pudasjärven keikan ylei-
sön ikähaitari oli juuri sopi-
va tälle musiikille, josta RIP 
haluaa esittää vielä kiitok-
sensa järjestäjille! 

Terttu Salmi
RIP jouluisissa tunnelmissa. Lettipää Liisa Mattila, Juha Rape-
li, Jaakko Yliherranen, Maija-Liisa Ylitalo ja edessä Veli Pisto.  

Johanna Kilpijärvi (sello) ja Keijo Piirainen (piano) olivat hyvin vapautuneita säestämään yh-
teislauluja. 

Suutarin emännän kehtolaulu, Jos voisin laulaa, Saunavihdat, Ihme ja kumma, Täällä Pohjan-
tähden alla ja monta muuta laulua ehdittiin laulaa ensimmäisessä Pirtin yhteislaulutilaisuu-
dessa, jonka kansalaisopisto järjesti.

päin. Ajattelimme kokeil-
la tällaista päivätilaisuutta, 
että löytääkö ihmiset tänne.  
Tämä on ensimmäinen kerta 
näin iltapäivän aikaan Pirtis-
sä, ainakin meidän järjestä-
mänä, kertoi Keijo Piirainen.

- Nyt on tosi kiva, että 
päästää kokoontumaan. 
Meillä on tarkoitus järjestää 

muutamia yhteislaulutilai-
suuksia ennen joulua. Tes-
tataan nyt, miten Kurkisali 
taipuu yhteislaulutilaisuuk-
sille. Kellonaika on tietys-
ti haastava. Tämä tilaisuus 
on suunnattu vanhemmal-
le väelle, joilla on mahdol-
lisuus tulla päiväsaikaan. 
Ehkä jatkossa voimme jär-

jestää vähän illemmalla. 
Aleksi Kiven päivän kunni-
aksi otettiin ohjelmistoon Ki-
ven tuotantoa. Nurmijärve-
läislähtöisenä halusin tuoda 
mukaan Aleksi Kiven laulu-
ja, kertoi Johanna Kilpijärvi. 

Ape Nieminen
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Elämästä tekee nautittavan moni asia. Juha Lind-
qvistin Nautiskelijan Kultaisen Kirjan (Karisto kir-
japaino 2001) mukaan onnen voi löytää hyvin pie-
nistä ja arkipäiväisistä asioista. Menandroksen 
sanoin: ”Ajattele, että elämä on juhla.”   
Albert Einstein: ”On kaksi tapaa elää elämä: ikään 
kuin mikään ei olisi ihmeellistä ja ikään kuin aivan 
kaikki olisi ihmeellistä.” 
Demokritos: ”Elämä vailla juhlia on kuin pitkä tie vail-
la lepotaukoja.”
Eino Leino: ”Kaikki on kaunista minulle tämän ilman 
kannen alla: ilo, murhe, itku, nauru.”
Arthur Rubinstein: ”Minulla on intohimoinen suhde 
elämään. Rakastan sen muuttumista, sen värikkyyttä, 
sen liikkeitä. Kyky puhua, nähdä, kuulla, kävellä, naut-
tia musiikista ja maalauksista . . . se kaikki on silkkaa 
ihmettä.”                                         
Mark Twain: ”Älä koskaan siirrä huomiseksi sitä, min-
kä voit yhtä hyvin tehdä ylihuomenna.”

* * *
Afrikkalainen sanonta: ”Älä koskaan luota laihaan 
kokkiin.”
Ruotsalainen sanonta: ”Täydellä vatsalla istuu iloi-
nen pää.”
Edgar Watson Howe: ”Paistuvan pekonin tuoksu voit-
taa appelsiinikukkien tuoksun.”
Samuel Johnson: ”Mies arvostaa enemmän hyvää 
paistia kuin naista, joka osaa kreikkaa.” 
Miguel de Cervantes: ”Nälkä on maailman paras kas-
tike.”
Andy Rooney: ”Kirjakauppojen bestsellerit ovat keit-
to- ja dieettikirjoja. Keittokirja neuvoo, miten ruokaa 
laitetaan ja dieettikirja, miten ollaan syömättä sitä.”
Kiinalainen sanonta: ”Nauti. On myöhempi kuin luu-
letkaan.”

* * *
Tellu Kajaanista on muistanut kolmella jutulla. Pikku 
Ville juoksee poliisiasemalle ja hihkaisee: – Tulkaa heti 
auttamaan. Isä on tappelussa!
Poliisi lähtee pojan mukaan. Pojan kotipihalla on kak-
si miestä rajussa käsirysyssä.
Poliisi: – Kumpi näistä on sinun isäsi? 
Ville: – En minä tiedä. Siitähän ne juuri tappelevatkin!   

* * *
Lähipubissa: – Milloin mahtaa olla paras aika pitää 
nenänvalkaisukuukausi? 
– No viimeistään silloin kun kyynärpäätä koukistetta-
essa suu aukeaa!

* * *
Jalmari Jenkkanen täytti 100 vuotta ja toimittaja 
uteli pitkän iän salaisuutta.
Jalmari: – Jaa, sitä on vielä vaikea sanoa. Minulla on 
neuvottelut kesken jogurttitehtaan ja kahden vitamii-
nivalmistajan kanssa!

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Mistä onni löytyy?  

Maisemakuva iijoelta. Kuva: mauri hietala.

Kuitupuumarkkinoilla käänne käsillä

Puukauppa piristynyt loppuvuotta kohti 
Mhy Koillismaan johtaja Antti Härkönen lähetti 

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliiton laatiman 
puumarkkinakatsauksen. Samalla hän kertoo, että 

energiapuun markkinaosuus on noussut selvästi Mhy 
Koillismaan alueella ja vaikuttaa metsänomistajan 

kannalta positiivisesti eritoten kuitupuun 
hintatasoon.

-Nyt on erittäin hyvä tilai-
suus purkaa ensiharvennus-
rästejä. Metsänomistajilla 
on syytä tarttua tilaisuu-
teen. Paikallisesti mhy oma 
metsäasiantuntija on paras 
reitti onnistuneeseen puu-
kauppaan, totesi Härkönen 
viestissään. 

Puun ostot ovat lisään-
tyneet ja alkuvuoden vai-
sua kehitystä on kiritty. 
Metsäsektori on säilyttänyt 
asemiaan toistaiseksi erittäin 
hyvin, vaikka maailman-
markkinoiden ennusteet 
yleisesti olisivatkin heikke-
nemässä. Erityisesti kemi-
allisen metsäteollisuuden 
kilpailukyky ja tuloksente-
kokyky ovat jopa kasvaneet 
muihin verrattuna. Mekaa-
ninen metsäteollisuus on 
suhdanneherkempi ja raken-
tamisen hiipuminen vähen-
tää tuotteiden tarvetta. Toi-
saalta sielläkin kilpailukyky 
on parantunut muihin ra-
kennusmateriaaleihin ver-
rattuna ja tulokset ovat ol-
leet vahvoja. 

Kotimainen metsäteol-
lisuus on kokonaisuute-
na vahvoilla ja puumark-
kinoille tämä tietää hyvää. 
PTT ennustaakin kotimaisil-
le puumarkkinoille pääosin 
kasvua johtuen puun tuon-
nin hiipumisesta. Venäjän 
puuntuonnin loppumista 
ei ole pystytty korvaamaan 

muulla tuontipuulla, vaan 
tuontimäärät muistakin 
maista ovat laskeneet. Niis-
tä tuodun puun hintataso 
sen sijaan on edelleen nous-
sut. Tämä lisää kotimaisen 
puun tarvetta ja luo painet-
ta hinnoille. Paine kohdis-
tuu erityisesti kuitupuuhun, 
sillä sitä ohjautuu tällä het-
kellä myös energiakäyttöön. 
Kuitupuumarkkinan voikin 
nähdä olevan voimakkaassa 
murroksessa.  

Yhteisiä intressejä 
Metsänomistajajärjestös-
sä toive on, että metsäteolli-
suuden ja metsänomistajien 
yhteiset intressit puukaupan 
paremmalle ja oikeudenmu-
kaiselle toimintaympäris-
tölle löytyisivät. Puumark-
kinoiden toimivuudessa on 
ajoittain haasteita. Syynä on 
usein se, että puuta tulee 
markkinoille olosuhteisiin 
nähden joko liikaa tai liian 
vähän. Hintojen muodos-
tuksen kautta pitäisi löytyä 
markkinoiden kysynnän ja 
tarjonnan tasapaino. Suoma-
laiset metsäyhtiöt ovat tässä 
markkinatilanteessa hyvin 
riippuvaisia yksityismetsän-
omistajien halukkuudesta 
myydä puuta. Metsänomis-
tajat voisivat mieltää nyt it-
sensä raakapuukauppiaik-
si. Miten kauppias laittaisi 
tuotteensa tarjolle ja hinnoit-

telisi sen asiakkaalle, että 
saisi kaupan käymään ja oli-
si tyytyväinen lopputulok-
seen? 

Puunhankinnassa myyjä 
on tärkeä ostajalle. Suomes-
sa puun myyjiä on paljon. 
Kaikki myyjät eivät välttä-
mättä toimi ammattimaises-
ti raakapuukauppiaina, eikä 
toisaalta tarvitsekaan. Myy-
jät voivat turvautua am-
mattilaisten apuun, vaikka 
tekevätkin aina lopullisen 
päätöksen itse. 

Hintatiedoissa 
tarkkana
Uusimman Metsätutka-
kyselyn mukaan metsän-
omistajista suurin osa sai 
puun hinnat ostajalta edel-
lisen puukaupan yhteydes-
sä. Tämä on huolestuttavaa, 
mikäli metsänomistajat ei-
vät seuraa markkinoita ja 
puun hintatasoa, vaan myy-
vät sillä hinnalla, mitä ostaja 
ehdottaa. Metsätutka-kyse-
lyn mukaan metsänomista-
jat tosin toivoisivat jatkossa 
saavansa hintatiedot entis-
tä enemmän metsänomista-
jien etua ajavilta metsänhoi-
toyhdistyksiltä. Tämä lupaa 
hyvää puukaupan kilpailut-
tamiseen metsänhoitoyhdis-
tyksien avustamana. 

Metsänhoitoyhdistyksis-
sä hintatason seurantaan ja 
tiedon jakamiseen ollaankin 
panostamassa huomatta-
vasti uuden toiminnanohja-
usjärjestelmän myötä. Val-
veutuneen metsänomistajan 
on kuitenkin syytä seuran-
ta aktiivisesti markkinoita 
ja puun hintakehitystä. Vain 
näin toimien on mahdollista 
asettaa omat tavoitehinnat 

tuotteilleen. 
Toisaalta asiakas on tär-

keä myös myyjälle. Ilman 
asiakasta ei myyjäkään voi 
tehdä tulosta. Perinteiselle 
raakapuulle on nyt hyvä ky-
syntä. Toisaalta ostajakunta 
on ollut melko keskittynyt-
tä erityisesti pieniläpimittai-
sen kuitupuun osalta. Suo-
messa on ollut vain kolme 
suurempaa ostajatahoa. Nyt 
kuitenkin kuitupuuta oh-
jautuu paljon myös energia-
käyttöön, ja ostajia on tullut 
paljon lisää. On hyvä, että 
on kilpailua ja vaihtoehtois-
ta käyttöä raaka-aineelle. 

Puumarkkinoiden 
toimivuutta  
edistetään
Metsänhoitoyhdistyk-
set ovat avainroolissa puu-
markkinoiden toimivuuden 
varmistamisessa. Metsän-
hoitoyhdistyksen kautta kil-
pailuttamalla, metsänomis-
taja voi varmistua siitä, että 
puukaupan hintataso on sel-
lainen, jolla puukauppa voi 
käynnistyä. Metsänhoitoyh-
distyksen toimihenkilö to-
teuttaa katkonnan luotet-
tavan vertailun tarjousten 
välillä ja esittelee vertailu-
kelpoiset tarjoukset metsän-
omistajalle. Metsänomistaja 
puutavarakauppiaana päät-
tää syntyykö lopulta kaupat 
ostajan kanssa. Mikäli sopi-
mus syntyy, niin metsänhoi-
toyhdistyksen toimihenkilö 
ja koko edunvalvontajouk-
ko ovat varmistamassa, että 
puukauppaprosessi hoituu 
sovitusti alusta loppuun asti. 

PUDASjärveläinen -lehti

Hyvinvointivaliokunta ko-
koontui 29.9. tekemään yh-
teenvetoa kesä- ja elokuun 
kokouksissa esillä olleis-
ta kouluasioista. Valiokunta 
oli tuolloin saanut katsauk-
sen koulujen tilanteesta mm. 
oppilasmäärien ja koulu-
kiinteistöjen kunnon osalta. 
Myös perusopetuksen ope-
tussuunnitelman muutoksia 
käsiteltiin samoissa kokouk-
sissa.

Valiokunta päätyi tarkas-
teluissaan siihen, että kou-
luverkkoa ja koulujen tu-
levaisuudennäkymiä on 
syytä tarkastella, kuten val-
tuuston hyväksymä talous-
ohjelma edellyttää. Samal-
la linjattiin, että tarkastelu 
on syytä ulottaa koskemaan 

koko kouluverkkoa lukio 
mukaan luettuna. Tarkaste-
lun lähestymiskulmana tuli-
si valiokunnan näkemyksen 
mukaan olla kouluverkon 
kehittäminen innovatiivisin 
tavoin. Erityisesti valiokun-
ta painotti sitä, että koulujen 
lakkauttamisille ei nykyises-
sä tilanteessa ole ilmennyt 
perusteita.

Hyvinvointivaliokunnan 
esitys hallitukselle sisältää 
myös ajatuksia tarkastelun 
käytännön toteutuksesta. 
Aikataulullisesti valiokunta 
katsoi, että selvitys olisi hyvä 
olla valmiina kevään 2023 
aikana. Selvityshenkilön toi-
vottiin löytyvän kaupungin 
sisältä, koska jo kustannuk-
selliset seikat puolustaisivat 

tätä järjestelyä. 
Valiokunta kuuli tilanne-

katsauksen hyvinvointiker-
tomuksen kehittämispro-
sessista, jota kaupunki vie 
eteenpäin yhteistyössä Maa-
seudun Sivistysliiton kans-
sa. Kuntalaisille toteutetaan 
loppuvuonna 2022 kunta-
laiskyselyitä eri tapahtu-
missa sekä yläkoulussa ja 2. 
asteen oppilaitoksissa. Ky-
selytutkimusten sarja jat-
kuu myös vuodelle 2023. 
Kyselyt toteutetaan pääosin 
henkilökohtaisten kohtaa-
misten kautta, millä halu-
taan saada aikaan kohtaami-
sia kuntalaisten, kaupungin 
henkilöstön sekä luottamus-
henkilöiden välillä. Kaupun-
ginvaltuutetut on haastettu 

osallistumaan loppuvuoden 
kyselytilaisuuksiin. 

Hyvinvointipäällikkö 
antoi valiokunnalle katsa-
uksen nuorisotilojen käy-
töstä. Nuorilta on tullut 
toivetta nuorisokahvilatoi-
minnasta, ja nuorisotiloilla 
onkin tänä syksynä ryhdyt-
ty järjestämään keskiviik-
koisin yläkoululaisten ja sitä 
vanhempien nuorten iltoja. 
Nuorilta on tullut toivomus 
myös maksuttomasta kun-
tosalin käytöstä. Hyvinvoin-
tipäällikkö ryhtyy selvittä-
mään asiaa. 

Hyvinvointivaliokunta

Hyvinvointivaliokunta 
esittää kouluverkkotarkastelun 
käynnistämistä
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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

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

JÄTEHUOLTOPALVELUT

• 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

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

RAKENNUSPALVELUITA

MAARAKENNUSTA

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

•• Seulotut kivet,  
sepelit, hiekat ym.

•• Suursäkeissä  
myös kaikki lajit.

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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 -

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

ASIANAJOTOIMISTO 
EIJA HEIKKINEN OY

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

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

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

Tarjoamme Oulussa ja lähikunnissa monipuolisesti 
ilmanvaihtoalan palveluita. Lisäksi palveluihimme 

kuuluvat ilmalämpöpumppujen asennukset ja 
pienimuotoiset  putkialan työt. Ota yhteyttä!

+358 45 145 8330
lvi.heikkinen@outlook.com, www.lvisheikkinen.com

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

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

PALVELUT RAKENTAJILLE
Omakotitalot • Paritalot • Rivitalot

• Laadukas ja asiantunteva palvelu
• Suunnittelupalvelu
• Asennuspalvelu • Tarviketoimitukset

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
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman
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PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

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

Jenni Jenni 
Timonen-HøgliTimonen-Høgli  

040 363 6720

Asunto-Asunto-
kauppa, kauppa, 

kauppakirjat, kauppakirjat, 
kaupan-kaupan-

vahvistuksetvahvistukset

ASUNTOKAUPAT

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 

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

PALVELUHAKEMISTO 

Jarin pakinat

PUDASjärveläisessä aloitettiin julkaisemaan 
Jarin pakinoita. Kirjoittajana on porvoolainen 

harrastekirjailija Jari Outila, joka viettää 
paljon aikaa Pudasjärvellä.

Arvuutteleva naapuri
Lunta kannattaa säilöä kasana, vaikka pressun alle. Sit-
ten kun tulee kesä, voi paljastaa naapurille lumikasan, 
joka on sen pressun alla ollut. Sitten sanoisi, että kasa on 
”menneen talven lumia” ja niinhän se olisi! Kirjaimelli-
sesti!

Joku se tämänkin keksi
Kuka on päättänyt, että perkele on kirosana? Yhtä hyvin 
olisi voinut päättää, että arbuusi tai John Wayne on kiro-
sana, joka piipattaisiin, jos sen sanoisi televisiossa, ettei 
kansan moraali rapistu. Perkele olisi taas voinut tarkoit-
taa, vaikka katiskassa olevaa ahventa. ”Katsokaa! Saim-
me saaliiksi kolme isoa perkelettä!” Ja kyllä olisi kalas-
taja iloinen!

Iijoella kehitetään matkailua ja 
kootaan matkailutoimijoiden verkostoa
Iin kunnan kehittämisyhtiö 
Micropolis Oy on saanut Eu-
roopan maaseuturahastol-
ta 287 000 euron rahoituksen 
Iijoen lumo – matkailutoimi-
joiden verkostoitumishank-
keelle. Toiminta-alueeseen 
kuuluvat Iijoen lisäksi sen si-
vujoet Iin, Oulun, Pudasjär-
ven ja Taivalkosken alueil-
la sekä Perämeren rannikko 
Iin alueella. Hankkeen pää-
tavoitteena on luoda Iijoen 
alueelle matkailutoimijoiden 
yritysverkosto.

Iijoen vesistö, suisto ja 
Perämeren rannikko tarjoa-
vat upeita luontokokemuk-
sia, kalaisia vesiä, omalei-
maista kulttuuritarjontaa ja 
potentiaalisia koulutusmat-
kailukohteita. Iijoen vesistö-
alueella on runsaasti heikosti 
matkailussa hyödynnettyjä 
voimavaroja, mutta yhtei-
nen tavoite on, että jatkossa 
kaikki alueen matkailupal-
velut, -tuotteet ja tapahtu-
mat ovat helpommin ja mo-
nikanavaisemmin asiakkaan 
saavutettavissa ja ostettavis-
sa. Hankkeessa edistetään 
vesistöön, luontoon, kult-

tuuriin ja koulutukseen liit-
tyvien matkailupalveluiden 
kehittämistä vastuullisesti ja 
ilmastoystävällisesti.

Hankkeen tavoitteet 
ovat lähteneet alueen mat-
kailuyrittäjien toiveista ke-
hittää palvelujaan. Käy-
tännössä tämä edellyttää 
matkailualan pienyrittäjien, 
yhdistystoimijoiden ja Iijo-
en kehittämisestä vastaavi-
en toimijoiden verkostoitu-
mista ja yhteistyötä. Iijoen 
lumo -hanke järjestää toi-
mikautensa aikana yhteen-
sä kahdeksan työpajaa/kou-
lutusta matkailutoimijoiden 
tarpeiden pohjalta. Aiheina 
voivat olla esimerkiksi ohjel-
mapalveluiden tai koulutus-
matkailun tuotteistaminen, 
sähköisten myynti- ja mark-
kinointikanavien hyödyn-
täminen, kestävä matkailu 
ja vesistön äärellä toimivien 
yrittäjien henkilöstön turval-
lisuuskoulutus.

Pudasjärveltä hankkeessa 
on mukana Pudasjärven Ke-
hitys Oy. Matkailun yritys-
kehittäjä Jukka Koutaniemi 
kertoo Syötteen olevan Iijo-

en matkailun suurin keskit-
tymä-

- Tavoitteenamme on ke-
hittää matkailun ympäri-
vuotisuutta. Laskettelun ja 
hiihdon rinnalle kaivataan 
erityisesti luonto-, kalas-
tus- ja metsästysmatkailuun 
sekä hyvinvointiin liittyviä 
tuotteita ja ohjelmapalvelui-
ta. Myös erilaisia luonto- tai 
kulttuuriaiheisia tapahtumia 
kaivataan niin paikallisten, 
kuin alueella vierailevienkin 
kävijöiden iloksi. Ympäri-
vuotisuus luo pitempiaikai-
sia, pysyvämpiä työpaikkoja 
ja elinvoimaa alueelle, Kou-
taniemi kertoo.

Hankkeen tuloksena Iis-
sä, Oulun Yli-Iissä, Pudas-
järvellä ja Taivalkoskella 
toimii aktiivinen matkailu-
toimijoiden yritysverkosto, 
jonka toimintaa tukee hank-
keen aikana laadittava Iijoen 
matkailuselvitys ja toimen-
pideohjelma. Yhteiskehit-
tämisen ja -markkinoinnin 
avulla alueen matkailupal-
velut ja -tuotteet ovat moni-
kanavaisemmin asiakkaan 
saavutettavissa ja ostettavis-

sa. Verkostoitumisen ja osaa-
misen lisääntymisen myötä 
matkailutoimijoiden valmi-
us toimia jatkuvasti muuttu-
vassa toimintaympäristössä 
paranee.

Hankkeen projektipääl-
likkönä elokuussa aloitta-
nut Virpi Keränen kokoaa 
parhaillaan alueen matkai-
lutoimijoita, jokivarsien osa-
kas- ja kalastuskuntia, hy-
vinvointi- ja kulttuurialan 
yrityksiä sekä yhdistyk-
siä yhteisen pöydän ääreen. 
Myös pienet toimijat ja vas-
ta toiminnan aloittamista 
suunnittelevat ovat terve-
tulleita mukaan. - Verkos-
toitumisen myötä voi syntyä 
uusia matkailupaketteja ja 
yhteistyömuotoja. Visioim-
me yhdessä kaikkien toimi-
joiden kanssa Iijoen matkai-
lun tulevaisuutta, jaamme 
tietoa hyvistä käytänteistä ja 
sparraamme toisia.

Projektipäällikkö 
Virpi Keränen

Ariel muisto 40 vuoden takaa
Pudasjärveläinen Antero 
Honkanen löysi valokuvis-
taan mukavan muiston 40 
vuoden takaa. Hän oli kave-
reidensa kanssa ollut viettä-
mässä viikonloppua Puhok-
sen Haukijärvellä ja tulleet 
Kurenalan keskustaan syö-
mään silloiseen Muonamie-
heen. Kalevi Remes oli Van-
taalta ja Teuvo Kumpare 
Rovaniemeltä. Kolmikkoa 
yhdisti ystävyyden lisäksi 
englantilaiset Ariel-merkki-
set moottoripyörät. Vantaa-
laisen Kalevin 600 kuutioi-
nen sivuvaunulla varustettu 
Ariel oli vuoden 1952 mal-
lia. Rovaniemeläisen Teuvon 
350 kuutioinen oli 1954 vuo-
simallia. Anteron 500 kuu-
tioinen oli vuodelta 1952. 
Moottoripyörät olivat yksi-
sylinterisiä, pitkäiskuisia ja 
hyvän alaväännön omaavia.

Minun ja Jussin 
moottoripyörät 
olivat aitoja  
englantilaisia
- Ariel oli verrattain hyvä 
moottoripyörä ajettavaksi. 
Käynnistämisessä oli omat 
rituaalinsa. Sytytys piti lait-
taa myöhäiselle ja sitten ras-
kas polkaisu niin yleensä se 
lähti hyvin käyntiin, jos oli 
lähteäkseen. Talvella 1987 
moottori koneistettiin Peh-
kosen moottorikoneistamol-
la Oulussa.

Sylinteri porattiin mil-
lin yli koon. Laitettiin isom-
pi mäntä, venttiilit kun-

nostettiin ja vaihdettiin 
öljypumppu. Siitä tuli tosi 
visu. Kyllä Arielilla sai ihan 
hyvät vauhdit. Smithin mit-
tari näytti usein hyvän mat-
kaa toistasataa. Myöhem-
min ostin Kalevilta hänen 
sivuventtiilikoneella varus-
tetun 600-kuutioisen. Se tun-
tui paljon laiskemmalta. Vä-
lityksistä riippuen vauhti 
nousi silläkin kuitenkin toi-
selle sadalle. Moottoripyö-
räily oli minulle harrastus. 
Yleensä ajelin lähialueilla. 
En tehnyt mitään pitempiä 
matkoja joskus taisin käy-
dä Taivalkoskella. 1980-lu-
vulla tankattiin lyijyllistä 
92-oktaavin bensaa. Siihen 
aikaan vanhoja historialuok-
kaan kuuluvia moottoripyö-

Antero, Teuvo ja Kalevi moottoripyörineen nykyisen Iijokiseutu-lehden toimiston paikkeilla 
vuonna 1982. Taustalla kunnantalo ja Timosen rakennuksia. 

Ariel 500 VH 1952. Antero piti moottoripyöränsä kulkukun-
toisena tekemällä pieniä remontteja vuosittain.

riä oli ainakin Korhosen Jus-
silla. Minun ja Jussin pyörät 
olivat ainoita ja oikeita eng-
lantilaisia. Jussilla oli Norton 
ES2 16H ja kolmisylinterinen 

Triumph Trident, kertoi An-
tero.

Ape Nieminen
Kuvat: Antero Honkasen 

arkisto
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PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 11

Lämpimästi tervetuloa!

Perjantaina 21.10. 
klo 18-19.30 
”Se löytyi!”-tapahtuma 
Hyvän Olon Keskus 
Pirtti, Kurkisali.
Lue lisää https://seloytyi.fi/tapahtumat/ 
tapahtuma/missio2022-se-loytyi- 
tapahtuma-pudasjarvella/ 

TerveTuloa!

Pintamontie 321, 93290 Pintamo

Lippu 15€. 
Mielellään lähimaksu kortilla (käteinenkin käy).  
C-oikeudet Pintamon kyläseura

Illan menossa mukana Pienkonehuolto Keskiaho Oy

TanssiT PinTamollaTanssiT PinTamolla
 la 15.10. klo 20-24

TanssiTTaaTanssiTTaa

Tommi KosTeKivi & Tommi KosTeKivi & 
KierToTähdeTKierToTähdeT

TULOSSA: la 29.10. Tiina Pitkänen & Sarmas 

Ervastinseudun 
metsästysseuran 

HIRVIPEIJAISETHIRVIPEIJAISET 

Hirviporukka

Hankasarvi-kämpällä, 
osoitteessa Sotkajärventie 1359, 
lauantaina 15.10. klo 11.00-14.00.

Peijaisten lopuksi käristys huutokauppa. 
Maanvuokraajat, seuran jäsenet ja 

kyläläiset tervetuloa!

PUDASJARVI.FI

Haku yksityistienottamiseksi 
kaupungin kunnossapidon piiriin
Yksityistiekunnille   tarkoitettu   haku   Pudasjärven   
kaupugin järjestämän kunnossapidon piiriin alkaa 
1.10.2022. 
Kaupunki  tekee  päätöksen  yksityisteiden  ottami-
sesta  kaupungin  kunnossapidettäväksi  tiekunnan  
laatiman hakemuksen perusteella. Kaupunki ja tie-
kunta  tekevät  kirjallisen  sopimuksen  tien  kunnos-
sapidosta. Kunnossapitosopimus on määräaikainen 
ja sen voimassaolo ja sisältö on sidottu Pudasjärven 
kaupungin  liikenneväylien  kunnossapitosopimuk-
seen.  Tehdystä  sopimuksesta  huolimatta  tiekunta  
on  edelleen  lainsäädännön  tarkoittama  vastuul-
linen tienpitäjä
Valtuuston  8.10.2020  §  31  hyväksymät  yksityistie-
käytännöt määrittelevät kunnossapidon ehdot.
Hakemus on tehtävä sitä varten laaditulla lomak-
keella 31.12.2022 mennessä.
Sähköinen   hakulomake   löytyy   kaupungin   inter-
netsivuilta www.pudasjarvi.fi sekä paperisena kau-
pungin asiakaspalvelupisteestä Hyvän olon keskus 
Pirtistä, os. Varsitie 1.
Paperinen lomake liitteineen tulee toimittaa asia-
kaspalvelupisteeseen tai postitse osoitteeseen:
Pudasjärven kaupunki, Kirjaamo 
PL 10, 93101 PUDASJÄRVI
Kuoreen tunnus ”Hakemus kunnossapidon piiriin 
2022”.
Lisätietoja antaa yhdyskuntatekniikan päällikkö 
Pekka Pitkänen, puh. 050 444 1044,  
pekka.pitkanen@pudasjarvi.fi

Tekninen ja ympäristötoiminta

VUOKRATTAVANA
Suojakujalla rivitalo 2h+k+s 58 m2. 

Vuokra 490 €/kk. Huoneistossa sähkölämmitys joka ei kuulu 
vuokraan, mutta asunnosta löytyy ilmalämpöpumppu sekä tulisija. 

Asunto on heti vapaa. P. 040 594 2368/Sari. 

Koskenhovilla 
su 16.10.2022 klo 18.00.

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura

BINGO 

Tervetuloa! 

Pudasjärven Vanhustentaloyhdistys ry:n
YLEINEN  

SYYSKOKOUS 
pidetään keskiviikkona 2.11.2022 klo 13.00, 

Seurakuntatalolla.
Esityslista:
 1.  Kokouksen avaus.
 2.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja  

 pöytäkirjan pitäjä, sekä pöytäkirjantarkastaja ja  
 hänelle varamies.

 3.  Todetaan kokouksen laillisuus.
 4.  Käsitellään vuoden 2023 toimintasuunnitelma,  

 sekä talousarvio.
 5.  Päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle   

 2023.
 6.  Valitaan johtokunnan varsinaiset ja varajäsen
  erovuoroisten sijaan.
 7.  Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai
  vaihtoehtoisesti KHT-tilintarkastusyhteisö  

 suorittamaan vuoden 2023 tilien ja hallinnon   
 tarkastus.

 8.  Päätetään miten vuonna 2023 annetaan  
 jäsenille tieto yleisistä kokouksista.

 9.  Päätetään Mäntyrinteen- ja Alakartanon
  rakennushankkeeseen liittyvien kustannusten
  hyväksymisestä.
 10.  Muut esille otettavat asiat.
 11.  Kokouksen päättäminen.
Tervetuloa!

Pudasjärvellä 3.10.2022
JOHTOKUNTA

MYYTÄVÄNÄ
Kuivaa koivuhalkoa,

pituus noin 60 cm,  noin 50 pinometriä, autotien varressa.
P. 044 582 2015.

KUTSU

Pudasjärven terveysasemalla siirrytään 31.10.2022 
alkaen hoitaja – lääkäritiimien työskentelyyn. Tämän 
Omatiimi-mallin tarkoituksena on parantaa hoidon 
saatavuutta ja jatkuvuutta. Asiakas saa oman tiimin 
ja vastuuhenkilöt, joihin on yhteydessä, kun tarvitsee 
palveluja. 

Tervetuloa! oulunkaari.com

Pudasjärven terveysaseman 
Omatiimi-mallin infotilaisuuteen 
19.10.2022 klo 14.30-16.00 
Hyvän olon keskus Pirtin Kurkisaliin

PUDASJÄRVEN URHEILIJAT
* jaostotoiminta

UINTIJAOSTO
Uintijaosto järjestää loka-
kuun uintikisat Puikkarissa 
su 16.10. klo 17.00 alk. 
Ilmoittautuminen paikan 

päällä ja osallistu-
minen maksuton-
ta. Tervetuloa!

YRITTÄJIEN 
AAMUKAHVIT

pe 14.10. klo 8.00 
Pudasjärven Osuuspankin 

kokoushuone. 
Pankin edustajina Heikki Wuolijoki ja  

Jenni Naumanen. Pudasjärven Yrittäjien  
puheenvuoro Tommi Niskanen.  

Kaupungin työllisyyspalvelujen esittelyä.  
Pudasjärven Kehitys Oy:stä  

mm. rahoitustyöpajan esittelyä. 
Keskustelua ajankohtaisista asioista.

Tervetuloa!

KUNTOURHEILUJAOSTO
Sunnuntai-illan kävely klo 
18 lähtöpaikka on vaihtunut 
Puikkarin pihalle. Tunti liikun-
taa porukalla. 

Tervetuloa myös uudet reip-
pailijat mukaan!
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Kansanetu vai lähipiirin etu
Seuraavan hallituksen on 
syytä kannustaa ihmisiä 
miettimään - valitako kan-
sanedun vai lähipiiriedun. 
Joka tarkoittaa auttamisha-
lua kuitenkin. Jos kansa ha-
luaa tukea ihmisiä vaikeina 
aikoina - niin silloin ei ole 
hätää pitkään aikaan. Sil-
loin löytyy kaksi element-
tiä; yhden suuntainen kansa 
ja asiaosaava päätöksente-
koporukka eri tasoilla. Tär-
keintä on valvoa päätösval-
taa käyttäviä, ei niinkään 
tavan kansalaisia, koska tu-
hot ovat isommat kovilla 
panoksilla. 

Talous on kasvanut to-
della voimakkaasti myös 
90-luvun taloustapahtumi-
en jälkeen. Taloutta on tasa-
painotettu maailman laajui-
sesti melko pitkään ja raha 
on alkanut ohjautumaan 
rikkaita kohti voimakkaam-
min ja samalla hyötyvät 
kuuleman kaikki.

Hyötyy, mutta kuinka 
paljon itse kukanenkin kan-
salainen ja avuntarpeessa 
oleva? Jos auttamisen halu 
on, niin silloin olisi syytä 
päästä rahan spiraalista ulos 
ja herätellä itsessä ajatuksia 
yhteisen edun puolesta.

Monille se myös tarkoit-
taa sitä, että haavilla ilmas-

ta kerättävää rahaa ei enää 
olekaan niin paljon. Raha on 
jakaantunut tasaisemmin. 
Vähillä rahoilla ostavat os-
taisivat lisää juustoa ja niin, 
että se ei syömällä lopu.

Ensi talvi tulee olemaan 
kapitalismin etiikan syvä-
luotaus — löytyykö järjes-
telmän osista empatiaa vai 
ei? Jos ei, niin kaikki pitävät 
rahoistaan kiinni vimmois-
saan ja hyvän elämän edel-
lytykset vähenevät rajuim-
min pyramidin alapäässä 
olevilla.

Meillä on demokratia 
sekä edunvalvontaan eri-
koistuneita puolueita, joi-
den edunvalvojia kansa-
lainen saa äänestää ja olla 
halutessaan. Ja yhdessä on 
tehty sellainen vaalijärjestel-
mä, joka kestää tutkimisen.

Yhdensuuntainen ja aut-
tamishaluinen kansa koh-
taamiaan kohti. Sitä halua-
vat kaikki Suomen entiset, 
nykyiset ja tulevat hallituk-
set. Silloin luottamus on 
kantava voima. Siitä lähtee 
solidaarisuus ja se ei näytä 
sopivan kaikille.

Antti 
Tihinen

Mietteitä seurakunnan 
tulevasta toiminnasta

Eletään taas aikaa, jolloin 
suunnitellaan seuraavan 
vuoden ja tulevien vuosien 
toimintaa, kunnissa ja seu-
rakunnassakin. Kun katse-
lee taloustilanteita, niin ei 
ole hirveän rempseää nä-
köalaa havaittavissa.

Pudasjärven seurakun-
nassa on päästy suurin piir-
tein tasapainoiseen talou-
teen, vaikka siihen tietysti 
vaikutti jonkin verran toi-
mintojen poisjäänti korona-
aikana, mutta tasapainokin 
on kohtalainen saavutus.

Tuloja on tullut muual-
takin, kuin pelkästään ve-
rotulot ja maksut. Nyt on 
kuidenkin menossa tule-
van vuoden talousarvion 
ja toimintojen suunnittelu 
rinnakkain, miten missäkin 
toiminnoissa on mahdollis-
ta ja realistista toimia.

Eri toimialojen henki-
löstö laatii esitykset yhdes-
sä kirkkoherran ja tietys-
ti talouspäällikön kanssa, 
kirkkoneuvosto hyväk-
syy esitykset ja lopullisesti 
kirkkovaltuusto. Päätetyis-
tä investoinneista suurin 
on seurakuntakeskuksen 

remontti, joka siirrettiin en-
sivuodelle. Lisäksi edessä 
parin vuoden aikana on in-
vestointi hautausmaan ai-
tojen remonttiin.

Veroprosentti on pää-
tetty ensi vuonna pitää 1,5 
prosentissa. Sen mukaan 
on arvioitava seuraavien 
vuosien tulopohja ja palve-
lut on järjestettävä sen mu-
kaisesti.

Oli miten oli, mutta mie-
lestäni talous on edelleen 
se, joka ohjaa toimintoja. 
Viranhaltijat ovat kiitettä-
västi antaneet ajantasais-
ta tietoa hyvin seikkape-
räisesti, että on pysynyt ns. 
kärryillä.

Isäntä osti uudet ken-
gät, emäntä, että nuin kal-
liit kengät ostit, siihen isän-
tä, kun paljon kävelee, niin 
kilometriä kohti tulee hal-
vaksi.

Tervettä ja reipasta syk-
syn jatkoa, ulkoillaan mah-
dollisuuksien mukaan.

Erkki  
Honkanen

Mukavia yhteisiä hetkiä laavulla
Olen huolestunut jatkuvas-
ta ilkivallasta Rajamaan-
rannan liikunta-alueen 
laavulla. Pyydänkin mitä 
nöyremmin kotona kes-
kustelemaan tuhoamisvim-
masta, miksi ja mikä aihe-
uttaa yhteistä omaisuutta 
tuhoamaan?

Haluammeko pitää mai-
niota laavua kunnossa, jot-
ta jatkossakin saamme viet-
tää yhteisiä hetkiä ja aikaa 
laavulla? Vaarana laavun 
pois vieminen. Sitäkö halu-
amme?

Mitä laavun ja kasviston 
tuhoajat kaipaavat, jotta 
heidät tulee huomioitavak-
si? Itse koen tosi tärkeäk-
si saada tuhoamisvimmat 
kitketyksi pois ja toivon sy-
västi meidän jokaisen kuu-
lemaan kotonakin nuori-
amme, jos he ovat tämän 
tuhon takana! Tällaiseen 
me tarvitsemme toisiamme 
yhteistyöhön ja ulkolenkit-
kin voisimme siirtää laavu-
reiteille. 

Kaisu Heikkinen 

Koillismaan Hevosystävillä 
toimintaa läpi vuoden
Eläintenviikon päätteeksi 
Koillismaan Hevosystävät 
ry. piti vuosikokouksen sun-
nuntaina 9.10. Jyrkkäkoskel-
la. Yhdistyksen puheenjoh-
taja Tuija Karjalainen avasi 
kokouksen ja totesi, että pai-
kan päällä oli kaikkiaan 12 
yhdistyksen aktiivia. 

Kokouksessa sihteerinä 
toimi Tarja Pitkänen ja pöy-
täkirjan tarkastajiksi valit-
tiin Pentti Puhakka ja Reijo 
Kenttälä.

Sääntöjen määrämien asi-
oiden mukainen kokous va-
litsi muun muassa hallitus-
jäsenet vuodelle 2023, jotka 
ovat Anu Elsilä, Tuija Karja-
laine, Reijo Kenttälä, Tuula 
Kuukasjärvi ja Pentti Puhak-
ka. Toimintasuunnitelmas-
sa päätettiin osallistua ensi 
vuoden Pohjanmaan He-
vosjalostusliiton sekä Pohjo-
lan hevosystävät Ry:n koko-
uksiin ja toimintaan. Lisäksi 
ensi vuoden toimintaan kir-
jattiin Jyrkkäkosken alueen 
kehittäminen sekä talkootoi-
minta, pyydetään luennoit-
sijavierailijoita, palkitaan 
parhaiten menestyneitä ra-
vureita ja järjestetään yh-

teisiä ravimatkoja. Nuori-
sotoimintaa kehittämällä 
järjestetään tapahtumia, jois-
sa myös lapset pääsevät tu-
tustumaan poni- ja hevostoi-
mintaan.

Ensi keväänä on suunni-
telmissa rakentaa valjastus-
katos muutamalle hevoselle, 
jolla helpotetaan paikkakun-
nalle saapuvien hevosten 
valjastusta. 

Talouspuolella todet-
tiin raviradan kunnossa-
pidon kohonneet kustan-

nukset, jonka vuoksi radan 
ja hevosreittien vuotuisek-
si käyttömaksuksi päätettiin 
100 euroa per yksi hevonen. 
Alle 16-vuotiaat nuoret saa-
vat ajaa poneilla ilmaiseksi, 
jos on seuran jäsen. Pudas-
järven kaupungin myöntä-
mä toimintatuki on ollut tar-
peellinen lisä Jyrkkäkosken 
hevosurheilualueiden kun-
nostuksen ja ylläpidon kus-
tannuksiin. 

Kokouksen päätteeksi 
esittäytyi Jyrkkäkoskelta he-

vostallin vuokrannut yrittä-
jäpariskunta Miia ja Teemu 
Kosamo. Heillä on Harjas 
Talli -niminen yritys, min-
kä toimintaan kuuluu ra-
vihevosten valmennus ja 
täysihoito sekä ratsujen täy-
sihoito. Kosamoilla on kol-
me omaa hevosta ja he otta-
vat ravihevosia treeniin sekä 
ratsuja hoitoon. Tällä hetkel-
lä Kosamot asuvat Ranulla, 
mutta muuttaisivat Pudas-
järvelle, jos löytyisi sopiva 
asunto. TS

Koillismaan Hevosystävät ry:n vuosikokouksessa Jyrkkäkoskella oli kaikkiaan 12 osallistujaa.

Pianokonsertointia seurakuntakeskuksessa
Syyskuun 21. päivän ilta-
na saatiin kuulla taidokasta 
pianokonserttia seurakun-
takeskuksen kirkkosalissa, 
kun nuori pianisti Janne Ok-
sanen esitti Armas Järnefel-
tin pianoteoksia. 

15-vuotiaana teininä Jan-
ne Oksanen soitti ensimmäi-
sen soolokonserttinsa. Tämä 
toimi ponnahduslautana 
laajalle kotimaan, monen 
Euroopan maan sekä Yhdys-
valtojen konserttilavoille. 

Keväällä 2018 Oksanen 
esitti Toivo Kuulan koko 
pianotuotannon Helsingin 
Musiikkitalon Camerata-sa-
lissa. Konsertti oli loppuun-
myyty ja Yle Radio 1 äänitti 
konsertin. Konsertin suuren 

menestyksen myötä levy-
tys toteutui vuotta myöhem-
min.

Oksanen debytoi vii-
me vuonna Radion Sinfo-
niaorkesterin kamarimuu-
sikkona. Hän on aiemmin 
esiintynyt useiden isojen or-
kestereiden solistina ja hänet 
on palkittu monissa kansal-
lisissa sekä kansainvälisissä 
kilpailuissa. 

Janne Oksanen on myös 
monipuolinen pedagogi. 
Hän kirjoitti maisterityön-
sä pianistin yleisestä rasi-
tusvammasta, jonka opis-
keluun ja opettamiseen hän 
on perehtynyt. Hän on toi-
minut muun muassa Lapin 
musiikkiopistossa mestari-

kurssiopettajana sekä luen-
noitsijana. 

Oksanen valmistui Mu-
siikin maisteriksi jouluna 

2020 Sibelius Akatemiasta. 
Pianonsoiton lisäksi hän on 
opiskellut myös orkesterin-
johtoa ja sävellystä. TS. 

Pianisti Janne Oksanen esitti seurakuntakeskuksessa Armas 
Järnefeltin pianoteoksia.

SUNNUNTAINA 16.10. KLO 16.30  
KOSKENHOVILLA. 

KÄSITELLÄÄN SÄÄNTÖMÄÄRÄISIÄ ASIOITA! 
JOHTOKUNTA KOKOONTUU KLO 15.  

TERVETULOA!

PUDASJÄRVEN NÄYTTÄMÖ RY:N

KESÄTEATTERIN

VALMISTAMISEN

ENSIMMÄINEN

KOKOONTUMINEN

KOSKENHOVILLA

SU 25.3

KLO 12.00

KAIKKI

KIINNOSTUNEET

TERVETULOA

MUKAAN!

 YLEINEN SYYSKOKOUS  YLEINEN SYYSKOKOUS 



16 PUDASjärveläinen Nro 41 •  ke 12.10.2022

Taidenäyttely Taival kertoo eheytymisestä
5.10.-31.10.2022 Pirtin Taidekamarissa

Pirtin Taidekamarissa on 
meneillään valokuvaaja po-
siolaisen Tiina Törmäsen 
taidenäyttely niemeltä Tai-
val. Näyttely kertoo Tiinan 
kasvutarinan. Hän ajautui 
vuosiksi väkivaltaiseen hy-
väksikäytön suhteeseen tei-
ni-ikäisenä. ”Kenenkään ei 
pitäisi niin nuorena kokea 
sellaista. Minä kadotin itse-
ni.” Tiina ei uskaltanut ker-
toa asiasta vanhemmilleen 
eikä kenellekään koulus-
sa Hän alistui kohtaloon-
sa ja yritti miellyttää alista-
jaansa. Hän yritti paeta tätä 
henkilöä muuttamalla toi-
selle paikkakunnalle, mut-
ta se ei onnistunut. Kuvioi-
hin tuli mukaan uhkailut. 
Tiina oli henkisesti aivan 
hajalla. ”Nämä vuodet rik-
koivat minua. Kadotin itse-
ni ja ajauduin pitkäaikaiseen 
päihdekierteeseen. Jokin voi-
ma kuitenkin heräsi sisälläni. 
Ymmärsin, että ainoastaan 
muutos on pysyvää. Lähdin 
kulkemaan positiivista pol-
kua kohti valoa. Lopulta pit-
kän taipaleen jälkeen koin 
olevani eheytynyt ja sinut 
menneisyyteni kanssa. Näyt-
telyn kokoamisen aikana tu-
livat vielä tietynlaiset tunteet 
pintaan. Olen käsitellyt kai-
ken ja ne ovat takanapäin. 
Tämä näyttely on viimeinen 
piste iin päällä kaikelle enti-
selle. Nyt olen menossa eri 

suuntaan. Tämä on minulle 
voimaannuttavaa.”

Valokuvauksesta 
alkoi eheytyminen
- 17-vuotiaana ostin en-
simmäisen filmikamerani 
opintorahoilla. Valokuvaa-
misessa minua ei kukaan 
kontrolloinut. Se oli tera-
peuttista ja huomasin, että se 
eheyttää minua. Puolet elä-
mästäni olen valokuvannut 
ja se on vienyt minua elä-
mässä eteenpäin. 2011 muu-
tin takaisin pohjoiseen ja 
aloin kuvaamaan maisemia 
ja revontulia. Olen kotoisen 
kahden järven rannalta, jo-
ten vesi on ollut tuttu  ele-
mentti aina. Halusin ulottaa 
kuvaamisen veden alle. Suo-
messa on aika vähän veden-
alaisia kuvia, vaikka meillä 
on vettä paljon. Moni sanoo, 
että ei ole mitään kuvatta-
vaa. Halusin kumota tämän 
väitteen. Sosiaalisessa medi-
assa kaikki ottavat samanlai-
sia kuvia. Tässä prosessi mi-
nua kiinnostaa se, että voin 
mennä sellaisiin paikkoihin, 
missä kukaan ei ole ikinä 
käynyt. Tänä päivänä se on  
harvinaista, että voi löytää 
vielä sellaisia paikkoja. Ve-
denalainen maailma on ihan 
oma maailmansa.

Useammat kuvat kuvattu 
matalassa vedessä. Pari viik-
koa sitten avasin verkkokau-

Ruskan värejä erämaalammen pinnan tuntumassa.

- Ahvenkuva on valittu kansainvälisessä Wildlife Photographerof the Year-kilpailussa 100 parhaan kuvan joukkoon. Veden-
alainen valokuvaus-kategoriassa se on viiden parhaimman joukossa! Kuva lähteen Lontooseen ja kiertää maailmalla vuoden. 
11.10. olen Lontoon Natural History museon gaalassa, jossa valitaan koko kilpailun voittajat, kertoi Tiina. 

”Seison virrassa vahvana. Kukkaan 
puhjenneena, jota kukaan ei vielä näe. 
Mieli kirkkaana ja määrätietoisena ku-
rottaudun kohti valoa ja päämäärää,” 
kertoi Tiina.

Happikadosta ei seuraa mitään hyvää. 
Elämä päättyy.

Hete eli lähde pulppuaa. Elämä sykkii 
pinnan alla.

Maanpuolustusnaisten piirikokous Pudasjärvellä

Maanpuolustusnaisten Poh-
jois-Pohjanmaan piirin syys-
kokous pidettiin 8.10. Pu-
dasjärvellä. Pirtti tarjosi 
loistavan ympäristön koko-
ukselle ja mielelläni esitte-
lin taloa ja sen taidetta. Päivä 
aloitettiin maittavalla ruo-
kailulla ja taloon tutustu-
misella. Koristeelliset seinät 
portaikossa, puhdas sisäil-

Kokousväkeä oli neljästä eri 
yhdistyksestä.

ma ja monitoimitalon ”yh-
den luukun periaate” saivat 
kiitosta vierailta.  

Kokousväkeä oli nel-
jästä yhdistyksestä. Pii-
rin puheenjohtajana jat-
kaa kuusamolainen Tarja 
Leinonen-Viinikka ja vara-
puheenjohtajana Pia-Riit-
ta Korvenheimo Oulusta. 
Pudasjärven yhdistykses-
tä piirihallituksen jäsenenä 
jatkaa Hely Forsberg-Moi-
lanen ja hänen varahenki-

lönään Katri Virtanen. Ko-
kouksen puheenjohtajana 
toimi Katri Virtanen ja sih-
teerinä Terttu Niemelä 
Kuusamosta. Toiseksi toi-
minnantarkastajaksi valit-
tiin pudasjärveläinen Mer-
vi Sammelvuo. 

Kokous oli keskustelul-
taan värikäs ja keskiöön 
nousivat henkilövalinnat, 
saadun hankerahan käyt-
tö, ansiomitalien kriteerit 
ja maksut sekä koulutuk-

set. Säännöllinen koulutus-
ten toteutuminen koettiin 
tärkeäksi koko piirin alu-
eella. Yhdistysten jäsen-
määrissä on osalla tasainen 
jäsenmäärä ja osalla on run-
sastakin jäsenmäärän kas-
vua. Yleismaailmallinen ti-
lanne ja koronaepidemian 
kokemukset ovat vauhdit-
taneet halukkuutta liittyä 
jäseneksi maanpuolustus-
järjestöihin.  

Katri Virtanen

pan www.tiinatormanen.
com, josta voi ostaa kuviani. 

Valokuvia  
kahdessa tilassa
Kirjaston seinällä olevissa 
valokuvissa ei ole erityistä 
teemaa, vaan ne ovat erilai-
sia vedenalaisia kuvia lähi-
seuduilta. Posiolta, Kuusa-
mosta, Taivalkoskelta ja 
Manamansalosta. Tiina ei 
ole manipuloinut kuviaan. 
Hän on tehnyt niihin aino-
astaan perusvärien käsitte-
lyä. Kuvat on otettu veden 

alla joko snorklaamalla tai 
laitesukellusvälineitä apuna 
käyttäen. Näyttelykuvat on 
tulostettu metallille ja otet-
tu vuosien 2018-2021 välise-
nä aikana. 

- Täytyy osata sukeltaa, 
että vesi pysyy rauhallisena. 
Kuvatessa minulla on klas-
sinen valokuvausfiilis. Ha-
luan saada taltioitua juuri 
sen oikean hetken, ajattelen 
ja sommittelen. Se on taito. 
”Vähemmän ruutuja, enem-
män ajatusta.” En tykkää 
miljoonista otoksista, joi-

ta jälkikäteen fotoshoppail-
laan. Tyylini on valokuva-
taiteen ja luontokuvauksen 
väliltä. Nämä ovat doku-
mentaarisia, mutta kuvattu 
taiteellisella otteella. Minua 
kiinnostaa kuvaamisessa sy-
vyys, ei jonkun tietyn lajin 
kuvaaminen, kertoi Tiina.

Taidekamarissa olevat 
kuvat kertovat Tiina kasvu-
tarinan. Hän sai juuret poh-
joisessa, joihin hän ei voinut 
vaikuttaa, mutta jotka kan-
toivat eteenpäin. Uutena ja 
paljaana hän oli haavoittu-
vainen. Lamautettuna täy-
sin yllätettynä hän oli pelois-
saan. Sirpaleena pohjalla. 
Pystyykö enää nousemaan? 

Hän hapuili pimeässä eikä 
tiennyt, mihin tai keneen 
voisi luottaa. Hän oli kuin 
vanki. Sidottuna. Tukeh-
tumaisillaan. Lopulta hän 
pääsee irti. Ikään kuin uu-
destisyntyy. Pääsee irti ne-
gatiivisuudesta ja henkäisee: 
”Jo helpottaa!” Seisoo virras-
sa vahvana kukkaan puhjen-
neena, jota kukaan ei vielä 
näe. Mieli kirkkaana ja mää-
rätietoisena hän kurottautuu 
kohti valoa ja päämäärää. 
Hän saa jatkaa taivaltaan va-
paana kaikesta menneestä.

Ape Nieminen


