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LUMENPUDOTUKSET 
KATOLTA

URAKKATYÖNÄ.
Vakuutukset kunnossa.

P. Outila Oy
Paavo Outila

p. 040 913 3655

TOISET LASIT

 –50 %
ITSELLE TAI KAVERILLE

Lisäksi

Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin tai pakettihinnoiteltuihin tuotteisiin. Tarjous ei koske lääkinnällisiä hoitotuotteita. 50 %:n alennus myönnetään asiakkaan valinnan mukaan joko kehyksistä 
tai linsseistä. Mikäli linssit halutaan omiin kehyksiin, peritään lisäksi hiontamaksu 50 €. Silmälasien ostajalle toiset silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -50 %, alennus edullisemmasta parista. Tarjous on voimassa 27.2.2022 asti.

0€ ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS SILMÄLASIEN OSTA JALLE
VARAA AIKA SILMÄASEMA.FIPUDASJÄRVI Toritie 1, 020 760 8649 

PUOLITIMME

–50 %Kaikki            LINSSIT
TAI KEHYKSET

KIRPPIS MA-TI 
7.-8.2. 

KLO 11-15Lukiontie 1 
(ent. leipomo) 

Tervetuloa!

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

LAATOITUS KUNTOON 
K-RAUDAN SUURELLA 

LAATTAVALIKOIMALLA!
VARASTO/TOIMITUSMYYNTINÄ. MYÖS ERIKOISLAATAT!

LATTIALAATTA CELLO LATTIALAATTA CELLO 
KAYA RUSTIC KAYA RUSTIC 

9,79,7xx9,7 9,7 
ANTRASIITTI 1,44ANTRASIITTI 1,44mm²²

SEINÄLAATTA CELLO SEINÄLAATTA CELLO 
USVA 20USVA 20xx25 25 

VALKOINEN KIILTÄVÄ VALKOINEN KIILTÄVÄ 
11mm²²

ESIM.ESIM.

17179090 11114545
/m/m22 /m/m22

HAEMME KAHVILAAN VAKITUISEEN 
TYÖSUHTEESEEN 

KAHVILATYÖNTEKIJÄÄ. 
TYÖAIKA PÄÄSÄÄNTÖISESTI MA-PE KLO 8.00 - 16.00.

LISÄTIETOJA: 
info@kiireeraja.fi tai 
Sauli 040 529 5972
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 6.2. kello 10. Toimittaa Oska-
ri Holmström, avustaa Marko Väyrynen, kanttorina Keijo 
Piirainen. Striimaus YouTube-kanavan kautta. Messun jäl-
keen vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen avaus. Tilaisuu-
teen voi osallistua kirkkosalissa 50 henkeä ja isossa kahvi-
ossa 50 henkeä. 

Raamattupiiri keskiviikkoisin kello 18 rippikoulusalissa.

Perhekerho tauolla toistaiseksi.
Lapsiparkkia EI OLE pe 4.2.
Lapsiparkki pe 11.2. kello 9.30–12 seurakuntakodilla. Voit 
tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin. Lapsi-
parkkiin otetaan 10 lasta kerrallaan, joista 4 voi olla vaipal-
lisia. Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille P. 040 868 
4730/Tanja. Laitathan lapsellesi pienen välipalan ja juoman 
mukaan, vaippaa tarvitsevalle vaippa ja pyyhe. Muutokset 
mahdollisia koronarajoituksista johtuen.

Ystävänkammari to 3.2. kello 12–13.30 seurakuntatalolla.

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

Lähetyksen tupakahvila keskiviikkoisin kello 10–12 rip-
pikoulusalissa. Pullaa myytävänä myös kotiin vietäväksi.

Lähetystalkooilta ma 7.2. kello 18 talkootuvassa (Juko-
lantie 4).

Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu:  
Kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ti klo 9.00–11 ja 
11.30–14 sekä to kello 12–15. p. 08 882 3100.  

Kastettu: Fiona Evelia Vengasaho.

Kuolleet: Alpo Särkelä 85 v, Taina Sofia Alatalo 84 v.

En ole innokas kynttilöiden 
sytyttelijä tai polttelija, mut-
ta kynttilän sytytys on itselle-
ni pienimuotoinen juhlahet-
ki. Kynttilän liekin hennossa 
lepatuksessa ja kevyessä sa-
vun tuoksussa on jotain eri-
tyistä. Kynttilän liekin valo tuo 
mieltä rauhoittavan tunteen. 
Kynttilän liekkiä voi tuijotel-
la pidemmänkin aikaa siihen 
isommin kyllästymättä.

Kynttilä on mukana elä-
mämme tärkeissä vaiheis-
sa. Kynttilä sytytetään pienen 
vauvan kunniaksi kasteella, 
kynttilä sytytetään rippikoulu-
juhlassa, kynttilä palaa muisto-
na läheisen haudalla, kynttilöi-
tä palaa jumalanpalveluksessa 
ja hartaushetkissä. Kynttilä on 
mukana iloissa ja suruissa sekä 
antamassa meille lohdutusta ja 
rauhaa. 

Jeesus opetti Vuorisaarnas-
saan vanhan Raamatun kään-
nöksen mukaisin sanoin: ”Ei 
kynttilää sytytetä ja panna va-
kan alle, vaan kynttiläjalkaan, 

ja niin se loistaa kaikille huo-
neessa oleville.” Tästä on muo-
toutunut tuttu sanonta: ”Älä 
pidä kynttilääsi vakan alla.” 
Tämä tarkoittaa sitä, että mei-
dän ei pidä pitää piilossa tie-
tojamme ja taitojamme, vaan 
jakaa tietojemme ja taitojem-
me valoa muillekin. Kristilli-
sessä mielessä tällä sanonnal-
la on vielä yksi lisämerkitys, 
joka avautuu lukemalla kyntti-
länpäivään liittyvän Raamatun 
tekstin, joka kertoo Jeesuksen 
viemisestä temppeliin. 

Jeesus vietiin Jerusalemin 
temppeliin pyhitettäväksi rei-
lu kuukausi syntymänsä jäl-
keen. Maria ja Joosef astui-
vat Jeesus-vauva mukanaan 
sisälle Jerusalemin temppe-
liin. Heidän kävellessä pidem-
mälle temppelin tiloihin, hei-
tä lähestyy vanha mies iloinen 
ilme kasvoillaan. Miehen nimi 
oli Simeon. Vanha Simeon oli 
odottanut koko pitkän ikän-
sä, että hän saisi nähdä luvatun 
Messiaan. Simeon tiesi ja tunsi 

heti, että nyt tämä kauan odo-
tettu Messias on tullut temp-
peliin. Simeon lähestyi Mari-
aa ja Josefia ja sanoi: ”Jumala 
on luvannut minulle, että saan 
nähdä Jeesuksen ennen kuin 
minun on määrä täältä läh-
teä.” Maria ja Joosef hämmäs-
televät vanhan miehen puhei-
ta. Simeon katsoi vielä kerran 
pientä Jeesusta ja nosti kat-
seensa kohti temppelin kattoa 
ja sanoi:

Herra, nyt sinä annat palvelija-
si rauhassa lähteä,
niin kuin olet luvannut.
Minun silmäni ovat nähneet si-
nun pelastuksesi,
jonka olet kaikille kansoille 
valmistanut: 
valon, joka koittaa pakana-
kansoille,
kirkkauden, joka loistaa kan-
sallesi Israelille.

Simeon lähtee onnellisena 
jatkamaan matkaansa. Hänen 
elämänsä suurin toive toteu-

tui. Pian Simeonin poistuttua, 
Marian ja Joosefin luo tuli iä-
käs vanha leski Hanna. Hanna 
oli kuullut ja nähnyt Simeonin 
jutteluhetken Jeesus-lapsen 
luona. Hanna tiesi, että tänään 
temppelin vieraana oli jotain 
erityistä. Hanna puhui ylistä-
en kaikille temppelissä olevil-
le pienestä vauvasta. Maria ja 
Joosef ovat hieman hämmen-
tyneitä. He katsovat ympäril-
leen temppelin. Heidän mie-
lestään kynttilät näyttivät 
tuovan temppeliin valoa ja 
kirkkautta tavallista enemmän. 

Kynttilän liekki koho-
aa aina ylöspäin ja muistuttaa 
meitä valosta, kirkkaudesta ja 
toivosta. Sytytellään valon ja 
toivon kynttilöitä niin pöydäl-
le kuin itsemme sisimpään.

Marko 
Väyrynen

diakoni, 
Pudasjärven 

seurakunta

Ota kynttilä vakan alta ja anna sen loistaa

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

Ilmoitusmyynti 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 torstaisin.  Aineisto toivotaan toimitukseen viimeistään tiistaina klo 12 mennessä. 
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle 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 Nieminen 
050 533 8779
nieminen.ape@gmail.com

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Aika on vierähtänyt. Tä-
nään 28.1.2022 muistelua 
kirjoittaessani on kulu-
nut vuosi siitä, kun Veikko 
nukkui pois.

Muistamme Veikon tar-
mokkaana, hyvänä Pudas-
järven maatalousoppilai-
toksen työnjohtajana. Hän 
opetti ja kasvatti oppilai-
ta maatalon isänniksi ja 
emänniksiksi sekä viljele-
mään ja varjelemaan maa-
ta ja luontoa. Hän opetti 
huolehtimaan ympäristön 
siisteydestä ja viihtyvyy-
destä. Työkaverina Veik-
ko oli luotettava, tarkka ja 
mukava. Veikon helisevä, 
helapää nauru toi työhön 
iloa ja voimaa. 

Veikko oli Sirkan ja poi-

Veikko Mustakankaan muistolle
kien kanssa kova marjamies, 
kalasti ja metsästi. Hirvi-
porukassa hän oli mukana 
vuosikymmeniä. Eläkkeel-
le pääsyn jälkeen liikunta 
muodostui tärkeäksi päivä-
rutiiniksi, sulan maan aika-
na pyöräily ja talvisin hiih-
täminen. 

Koti ja perhe oli Veikol-
le rakas ja tärkeä. Ystävien ja 
läheisten keskuudessa Veik-
ko oli pidetty, iloinen ja aut-
tavainen hyvä kaveri.

Loppuelämän matkalla 
Veikolle tuli sairaus ja oman 
toivomuksen mukaisesti hän 
saisi olla kotona loppuun 
saakka. Tämä toteutui puo-
lisonsa Sirkan sekä muitten 
läheisten läsnä ollessa. 

Viimeiset kolme viikkoa 
Veikko Mustakangas 25.2. 
1936–28.1.2021.

pojantytär Jenna oli hoita-
massa pappaa, sillä Veikko-
pappa oli hoitanut rakkau-
della ja ilolla lapsenlapsiansa 
pienenä ja Jenna koki tämän 
vastavuoroisesti omana rak-
kaudentyönään kaikesta sii-
tä mitä pappa on antanut 
heille.

Pudasjärven terveyden-
huolto ja kotihoito saavat 
omaisilta suuret kiitokset 
Veikon hyvästä kotihoidos-
ta.

”Kauniit muistot eivät 
koskaan katoa, eivätkä mil-
loinkaan jätä yksin”. Kiitos 
yhteisistä vuosista.

Kerttu Simu

Rakkaamme

Taina Sofia
ALATALO
o.s. Jaakola

s. 21.8.1937
k. 8.1.2022

Me muistamme katseesi kirkkahan, 
me muistamme hymysi hyvän 
Jätit meille sä muiston 
niin valoisan, niin kauniin, 
rakkaan ja syvän.

Rakkaudella kaivaten

Anita ja Kyösti 
Antero ja Mari
Anneli ja Tapio
Heikki ja Pirjo
Kirsti ja Arto
Pia ja Raimo
Tauno
Pentti perheineen

Soita tuuli, kerro ikävämme, 
uni kaunis anna mummullemme.

Mummua ikävöiden

Lastenlapset perheineen

Rakkaamme on siunattu Pudasjärven kirkossa 29.1.2022 
läheisten läsnä ollessa. Lämmin kiitos osanotosta. 

Kiitos myös Hirsikartanon henkilökunnalle Äidin hoidosta. 

Ylikonstaapeli Mauri Viita-
selle sattui helmikuun alka-
essa työssään harvinainen 
tapaus. Pudasjärven polii-
siaseman lähelle oli palau-
tettu varastettu naisten pol-

kupyörä, jossa oli mukana 
varkaan kirjoittama viesti. 
"Palautan tämän vuosien 
1986-87 vaihteessa huma-
lassa varastamani pyörän. 
Omatuntoni alkoi soimaa-

maan, että tämä pitää pa-
lauttaa". Poliisille ei ole sel-
vinnyt teon tekijän nimi, 
mutta Viitanen koki erit-
täin myönteisenä, että pol-
kupyörän anastanut hen-

kilö kuunteli omantunnon 
ääntä ja palautti pyörän. 
35 vuotta sitten anastetun 
pyörän voi omistaja lunas-
taa poliisiasemalta tunto-
merkit ilmoittamalla. HT

Varastettu polkupyörä palautettiin
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SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Tavallista parempi ruokakauppa

P U D A S J Ä R V I

LUE  
TARJOUSLEHTEMME  

MYÖS DIGINÄ
k-supermarket.fi/tarjoukset

ERÄ

RUODOTON

ERÄ

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

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

Ben&Jerry’s 
JÄÄTELÖT
427-465 ml (7,17-7,81/l)  
Myös uutuus Sundaet

Ilman Plussa-korttia  6,59-6,85 kpl (14,17-16,04/l)

10.-Ilman Plussa-korttia 12,99-14,99/24-pack (1,34-1,59/l) sis. pantit 2,40

-28-39%

Ilman Plussa-korttia 2,95 kpl (11,80/kg)

Valio

OLTERMANNI PALAJUUSTOT
250 g (4,00/kg)
Rajoitus 4 kpl/talous

1.- -66%

-49-51%

Rajoitus 1 erä/talous

Atria

NAUTA-VILJAPOSSU  
JAUHELIHA
1 kg

499
PKT

Coca-Cola

VIRVOITUS- 
JUOMAT
24 x 0,33 l (0,96/l) 
sis. pantit 2,40
Rajoitus 2 erää/talous

999

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 3.-6.2. ELLEI TOISIN MAINITA 
Tarjoustuotteita rajoitettu määrä

Kalaneuvos

TUORE LOHIFILEE
Vakuumipakattu 
Kasvatettu, Norja
Rajoitus 2 pkt/talous 1495

KG

UUTUUS- SUNDAET

3
KPL

 
VITAMIINI- 
ÄMPÄRI
n. 6,5 kg 
Verigreippi, Espanja  
sitruuna, Espanja 
appelsiini, Egypti  
ja Idared omena, Puola

5.-

24
-PACK

KILON PAKETTI 

KPL

ÄMPÄRI

SYÖTTEEN 
AUTOMYYNTI 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Toyota Avensis 1,8 bens. viis-
toperä, vm. 2007, ajettu 303 600 
km, kats. 1/2022, ilmastointi, kah-
det hyvät renkaat, ruosteeton La-
pin auto. 
 3950 €

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman 
käsirahaa ja kaskopakkoa. 

Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. Ostamme autoja.
Soita ennen kuin tulet.

Toyota Corolla Verso 1,8 bens. 
automaatti, 7 henkilölle istuimet, 
vm. 2008,  ajettu VAIN 195 800 
km, kats. 10/2021 ilmastointi, kah-
det renkaat, huoltokirja.  
 6950 €

PUDIS
PUDIS
PUDIS
6.2. - 1.3.2022

PUDIS
PUDIS
Jonas Vuorma
Mitra Raassina
Saku Santeri Heinonen
Niilo Kemppainen
Hannele Turunen

Taidekamari
Hyvän olon keskus Pirtti
Varsitie 1, puh. 040 826 6586
Avoinna ma-to 13-19, su 13-17, 
pe-la suljettu

Kulttuuripalvelut

PUDASjärveläinen luettavissa netissä jo KESKIVIIKKONA www.vkkmedia.fi

 PUDASJÄRVELLÄ SAAVUTETTIIN 
 VALTAKUNNAN TASOA PAREMPI

ALUEVAALITULOS!
 

LÄMMIN KIITOS KAIKILLE ÄÄNESTÄJILLE!
KIITOS EHDOKKAILLEMME JA 

TUKIJOUKOILLE HYVÄSTÄ TYÖSTÄ. 
 
 

     JATKAMME PAIKALLISTASOLLA 
             HYVÄLLÄ SYKKEELLÄ.

Pudasjärven Perussuomalaiset ry

Kelataksin tilausnumero on muuttunut 
1.1.2022 alkaen. Uusi numero on:
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Pikku–Syötteen nuoriso-
keskuksen uusin työntekijä 
on Vantaalta kotoisin oleva 
Sampsa Vähä-Karvia. Hän 
tuli taloon tammikuun al-
kupuolella. Pohjoisen talvi 
houkutteli Sampsan Pudas-
järvelle.

 – Olen valmistunut Nur-
mijärven Humak:sta, jos-
sa opiskelin yhteisö- ja seik-
kailupedagogiaa. Eräoppaan 
ammattitutkinnon kaut-
ta olen toiminut muutamia 
kausia Lapissa. Eräoppaan 
paperit sain

Eerikkilän Urheiluopis-
tosta, Forssasta ja tekniikan 
kandinaatin tutkinnon suo-
ritin sähköalalta Otaniemes-
sä. Uudessa tehtävässäni 
nuorisokeskuksella minulla 
on vastuullani Nuotta-koor-
dinaattorin tehtävät. Järjes-
tän leirikouluja työpajassa 
ja etsivän nuorisotyö parissa 
oleville nuorille.

Kun toimittaja tapa-
si nuorisokeskuksen reip-
paat työssäoppimista suo-
rittavat opiskelijat, olivat he 
juuri ekskursiokäynneillä 
Syötteen eri matkailuyrityk-
sissä Sampsa Vähä-Karvian 
ja Kaisu Tuohiluodon kans-
sa. Inkeri Aulio sanoi opiske-
levansa toista vuotta Nurmi-
järven Humak:ssa yhteisö- ja 
seikkailupedagogiaa. Hän 
halusi päästä näkemään mi-
ten nuorisokeskukset toi-
mivat. Netin kautta löytyi 
opiskelua tukeva harjoittelu-
paikka Pikku-Syötteeltä. 

Nuorisokeskuksella tapahtuu

Uusi työntekijä - pakohuone opiskelijatyönä

Berit Stark opiskelee Ka-
lajoen Jedu:ssa matkailualan 
perustutkintoa ja haluaa 
suuntautua matkailupalve-
lujen tuottamiseen. Berit val-
mistuu keväällä normaalia 
aikaisemmin, koska hänen 
aikaisemmat ammattitut-
kinnot lyhentävät opiskelun 
kahteen vuoteen. 

- Viime keväänä olin Pik-
ku-Syötteellä harjoittelija-
na viisi viikkoa, joten paik-
ka on minulle tuttu. Haluan 
kuitenkin vielä päästä ko-
keilemaan ja oppimaan mm. 
jousiammuntaa ja muita 
nuorisokeskuksen aktivi-
teetteja. Berit tykkää liikkua 
luonnossa ja harrastaa lava-
tanssia.

Sasu Husu valmistuu Ou-

lun Kaukovainion yksikös-
tä keväällä matkailualalta. 
Sasu kuuli kavereilta Pik-
ku-Syötteestä ja mielenkiin-
to heräsi. Sasulla harjoitte-
lujakso alkoi jo joulukuun 
alkupuolella ja kokee ole-
vansa oikealla alalla. Tuija 
Taipale opiskelee myös Ou-
lussa matkailualaa ja valmis-
tuu keväällä. Tuija harrastaa 
laskettelua. Pitkän harjoitte-
lujakson aikana Tuija on ot-
tanut matkailijoita vastaan 
respassa, ollut mukana ker-
rossiivouksessa ja toiminut 
nuorten parissa. Koko talo 
on tullut tutuksi.

Haapavedeltä kotoisin 
oleva Saara Tuomisto opis-
kelee ensimmäistä vuottaan 
Jedu:ssa ympäristö- ja luon-

Pikku-Syötteen työssäoppijoiden on hyvä tuntea koko alueen 
matkailupalvelutarjonta. Ravintola Romekievarin tutustu-
mismatkalla Jan-Jasper Jokinen kertomassa Pikku-Syötteen 
väelle yrityksensä toiminnasta.

Nuorisokeskus tarvitsee jatkuvasti vastuuntuntoisia opiskelijoita erilaisiin työssäoppimis-
tehtäviin. Romekievarin edustalla Sampsa Vähä-Karvia, Sasu Husu, Inkeri Aulio, edessä Berit 
Stark, takana Saara Tuomisto, Kaisu Tuohiluoto

toalaa. Kiinnostus ympäris-
tö- ja luontoalaan on vaikut-
tanut mm. pohjoisen luonto 
ja halu työskennellä luon-
non parissa. Saara toimii 
partiossa vetäjänä ja sitäkin 
kautta luonto on tullut tu-
tuksi. Nuorisokeskus har-
joittelupaikkana löytyi netin 
kautta. Saara oli haastattelu-
hetkellä ollut Syötteellä vas-
ta pari päivää.

Kaisu Tuohiluoto on kuu-
lunut Pikku-Syötteen hen-
kilökuntaan jo pitempään. 

Hän kertoi, että harjoitteli-
joita aina tarvitaan.

- Meillä on iso talo ja mo-
nia toimintoja. On nuoriso-
keskus, ravintola- ja hotelli-
toimintaa ja niihin liittyvät 
tukitoimet kuten kiinteistö- 
ja kerroshoito. Lisäksi meil-
lä on laskettelurinteet ja ka-
ravaanialue. Sesonkiaikana 
meillä on useita ryhmiä sa-
manaikaisesti, joten auttavia 
käsiä tarvitaan. Huolehdim-
me Syötteen ja Hirvaskosken 
koulujen kerhotoiminnas-

ta, joten opiskelijat pääse-
vät toimimaan kerhojen ve-
täjinä. Meille on tulossa uusi 
pakopeli, jota opiskelijat 
ovat olleet ideoimassa. Se 
tulee myyntiin asiakkaille. 
Meillä on entuudestaan yksi 
pakohuone. Tämä uusi tulee 
tähtitorniin ja sen portaik-
koon. Siitä tulee avaruus- ja 
ufoaiheinen pakopeli.

Ape Nieminen

Pudasjärven kaupungin-
hallitus kokoontui tiistai-
na 25.1. ProAgria Oulu/Ou-
lun Maa- ja kotitalousnaiset 
on käynnistämässä hanketta 
Kylien maisemahelmet. Ra-
hoitusta haetaan EU:n Maa-
seuturahastosta ja suunni-
teltu hankeaika on 1.4.2022 
-31.10.2024. Toiminta-aluee-
na on Pohjois-Pohjanmaan 
maakunta. Hankkeen alus-
tava budjetti on noin 146 000 
euroa. Tästä viisi prosenttia 
on muuta julkista rahaa, jota 
kerätään alueen kunnilta. 
Tavoitteena on laatia koko-
naisvaltainen maisemanhoi-
don kehittämissuunnitel-
ma 5-7 pilottikylälle ympäri 
Pohjois-Pohjanmaata. Suun-
nitelma tehdään yhdessä 
kyläläisten ja alueen toimi-
joiden kanssa. Pudasjärvel-
tä Iinattijärven kylä osal-
listuu hankkeeseen. Myös 
muille maisemien hoidos-
ta kiinnostuneille kylille ja 
henkilöille voidaan tarjota 
neuvontaa hankkeen aikana. 
Päätettiin osallistua hank-

keeseen 1 500 euron rahoi-
tusosuudella. 

Kairan Kuidulle 
takaus
Pudasjärven kaupungin ty-
täryhtiö Kairan Kuitu Oy 
neuvotellut Danske Bank 
Oyj:stä tarjouksen vaih-
tuvakorkoisesta lainasta 
ja luotollisen tilin limiitis-
tä. Kaupunki omistaa osa-
kepääomasta 65 prosenttia 
ja rajattu takausvastuu olisi 
omistusosuuden suhteessa. 
Päätettiin esittää valtuustol-
le, että se myöntäisi Kai-
ran Kuitu Oy:n nostamaan 
1 400 000 euron suuruisen 
lainan ja myöntäisi vakuu-
deksi rajatun 65 prosentin 
suuruisen, 910 000 euron, 
kaupungin omavelkaisen ta-
kauksen.

Työllistämiseen 
avustusta
Työllisyyspalveluissa on va-
rattu vuodelle 2022 avustuk-
siin (kaupunkilisiin) 144 614 

euroa. Viime vuonna tuet-
tiin yrityksiä ja yhdistyksiä 
palkkaamaan pitkäaikais-
työttömiä noin 105 000 eu-
ron kaupunkilisällä. Työllis-
tämispalvelujen esityksestä 
päätettiin, että ryhmätyöllis-
tämisen tuen kustannukset 
40 000 euroa katetaan kau-
pungin oman työllistämisen 
kustannuspaikalta ja 60 000 
euroa kehittämisrahastosta.

Lukion  
Hirsiakatemialle 
hyväksyntä
Pudasjärven Hirsikampuk-
sella on rehtorikunnan joh-
dolla valmisteltu mahdol-
lisuutta aloittaa nuorten 
urheiluharrastusta tuke-
va opetustoiminta eli Hir-
siakatemia. Lähtökohtana 
toiminnalle on, että nuoril-
le voitaisiin lukion resurs-
sien puitteissa mahdollis-
taa ohjattu harjoittelu kaksi 
kertaa viikossa. Tavoittee-
na olisi, että Hirsiakatemi-
an avulla urheilija pystyy 

yhdistämään valmentautu-
misen ja koulunkäynnin ar-
jessaan. Oppilaitoksessa ur-
heilijan tukena toimisi eri 
alojen asiantuntijoita, joita 
voisivat olla esimerkiksi la-
jivalmentajat, fysioterapeut-
ti, fysiikkavalmentaja, ra-
vitsemusneuvoja, lääkäri ja 
psyykkinen valmentaja. Hy-
väksyttiin lisäys lukion ope-
tussuunnitelmaan, jonka ta-
voitteena on Hirsiakatemian 
eli urheiluopintojen käyn-
nistäminen.

Siuruan  
Kylä ry:lle  
puskurirahaa
Siuruan Kylä ry:lle myön-
nettiin kaupungilta valtuus-
ton periaatepäätöksen mu-
kaista puskurirahaa 6 399 
euroa sähkö- ja vesiliitty-
miin, piha-alueen kunnosta-
miseen/sorastamiseen sekä 
varasto/puucee - kompos-
tikäymälän rakentamiseen 
omistamalleen Ikosennie-
men kiinteistölle. Siuruan 

Kylä ry edustaa kaikkia ky-
län asukkaita ja mökkiläisiä, 
joita on noin 600. Vakituisia 
asukkaita viimeisimmän tie-
don mukaan on 332. Kylä-
alue on laaja, ulottuen Tan-
nilan rajalta Ranuan rajalle 
saakka. Siuruan Kylä ry:llä 
ei ole yhteistä kokoontumis-
paikkaa. Kokoukset ja muut 
valmistelut on tehty omis-
sa kodeissa. Siuruan Kylä ry 
on ostanut Siuruan Ikosen-
niemeltä vanhan kauppara-
kennuksen, joka vaatii kun-
nostusta. Kyläyhdistyksen 
tavoitteena on korjata ja ra-
kentaa yhteinen kokoontu-
mis- ja harrastetila. 

Lausunto  
tuulivoima- 
maakuntakaavasta 
Kainuun Liitto on pyytä-
nyt Pudasjärven kaupungin 
lausuntoa Kainuun tuulivoi-
mamaakuntakaavan kaava-
luonnoksesta. Pudasjärveä 
lähimmät tuulivoimaloiden 
alueet vuoden 2030 maa-

kuntakaavassa ovat Puolan-
gan taajaman eteläpuolella. 
Kaavaluonnoksessa on Pu-
dasjärven rajan läheisyyteen 
esitetty uutena alueena Puo-
langan ja Suomussalmen ra-
jalla sijaitseva Löytövaaran 
tuulivoimaloiden alue. Kaa-
valuonnoksessa on ositettu 
uusina kantaverkon yhteys-
tarpeina Hyrynsalmelta Tai-
valkosken ja Oulun suuntiin 
johtavat linjaukset. Yhtey-
det toteutuessaan saattavat 
olla hyödynnettävissä myös, 
mikäli Pudasjärven etelä- ja 
kaakkoisosiin rakennetaan 
tuulivoimatuotantoa. Osa 
Puolangan kunnasta kuu-
luu pääosin Pudasjärvellä 
toimivan Pintamon poropa-
liskunnan alueeseen. Kysei-
selle alueelle ei ole osoitettu 
tuulivoimala-alueita. Halli-
tus päätti lausuntonaan, että 
sillä ei ole huomautettavaa 
maakuntakaavaluonnokses-
ta. 

Pudasjärveläinen lehti

Iinattijärvi osallistuu Kylien 
maisemahelmet -hankkeeseen
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

PE-TO 4.-10.2. TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

PERJANTAINA 4.2. LAUANTAINA 5.2. MA-TI 7.-8.2. KE-TO 9.-10.2.

PERJANTAI-LAUANTAI 4.-5.2. MAANANTAI-TORSTAI 7.-10.2.
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35350000

pkt

kg kg

2 pkt

kg

19199090

29299595

kg

2 kalaa/talous2 kalaa/talous

2 kg/tal.2 kg/tal.

19199595

PregoPrego
RUUVI- RUUVI- 
MEISSELI-MEISSELI-
SARJASARJA
56-osainen56-osainen

100 g

pkt

199,-199,-

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

AVAIMENTEKO, AVAIMENTEKO, 

MYÖS MUSTAPÄINEN 
MYÖS MUSTAPÄINEN 

JA LUKKOTARVIKKEET
JA LUKKOTARVIKKEET

14149090

25259090

889999 25259090

119999
pkt

334949
pkt

889595
kg

110000
rss

119999
pkt

115050
pkt

118989889595
kg kg

110000
pktpkt

110000
pktpkt 334949

kgkg

2 pkt/talous

rasras 2 prk

4 pkt

2 pkt/talous

4 prk

PullaPirttiPullaPirtti
RUNEBERGIN-RUNEBERGIN-

TORTTUTORTTU
2 kpl2 kpl

AtriaAtria  
PERUNA-, PERUNA-, 

PUNAJUURI- PUNAJUURI- taitai  
ITALIAN-ITALIAN-

SALAATTI SALAATTI 400 g400 g

SuomalainenSuomalainen
JÄÄSALAATTIJÄÄSALAATTI

pussipussi
100 g100 g

JonagoldJonagold
OMENAOMENA

Atria RehtiAtria Rehti
LIHAISALIHAISA
NAKKINAKKI

280 g280 g

KotimainenKotimainen
tuore tuore 
KIRJO-KIRJO-
LOHILOHI

MAALAIS-MAALAIS-
LIHA-LIHA-
HYYTELÖHYYTELÖ

PingviiniPingviini
VANILJA-VANILJA-
JÄÄTELÖJÄÄTELÖ
1 l1 l

ApetitApetit
TWINTWIN
PIZZATPIZZAT
2x280 g2x280 g

Arla Arla 
VOI VOI 500 g, 500 g, 
normaalisuolainennormaalisuolainen

TuoreTuore
MUIKKUMUIKKU
pyyntivarauspyyntivaraus

AtriaAtria
LAUANTAI-LAUANTAI-
MAKKARA MAKKARA 
palanapalana

KANAN-KANAN-
MUNATMUNAT
10 kpl10 kpl

TuoreTuore
PORSAANPORSAAN
KYLJYKSETKYLJYKSET

HyväHyvä
NAUTANAUTA
JAUHELIHAJAUHELIHA
rasvaa rasvaa 
max 10%max 10%

NaudanNaudan
PALAPAISTIPALAPAISTI

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

TuoreTuore
PORSAAN- PORSAAN- 
LIHA-LIHA-
KUUTIOKUUTIO

Eldorado Eldorado 
RIISI-RIISI-
KAKKUKAKKU
100 g100 g

Apetit Apetit 
KotimainenKotimainen
PINAATTI-PINAATTI-
KEITTOKEITTO
400 g, pakaste400 g, pakaste

FindusFindus
TÄYSJYVÄTÄYSJYVÄ
KALAFILET KALAFILET 
250 g250 g

KariniemenKariniemen
BROILERINBROILERIN
LIEKKI- LIEKKI- taitai  
HUNAJA- HUNAJA- 
SIIVET SIIVET 700 g700 g

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

Possun OhutPossun Ohut
KASSLERPIHVIKASSLERPIHVI
BBQ 430 gBBQ 430 g

Airam Stella Airam Stella 
PÖYTÄVALAISINPÖYTÄVALAISIN
LEDLED

Toho Toho 
KAASUPOLTINKAASUPOLTIN
max. 1200 cmax. 1200 c

IRTO-IRTO-
KARKITKARKIT

EldoradoEldorado
VIIPALE-VIIPALE-
KURKKUKURKKU
680-350 g680-350 g
mausteliemessämausteliemessä

AVANTOPUMPPUAVANTOPUMPPU

Motul 2TMotul 2T
SNOW POWER ÖLJYSNOW POWER ÖLJY
4 l4 l

JÄÄHDYTINNESTEJÄÄHDYTINNESTE
100% 100% 
3 litraa            10 litraa3 litraa            10 litraa

Atria Kunnon arkiAtria Kunnon arki
PUSSU-NAUTAPUSSU-NAUTA
JAUHELIHAJAUHELIHA
400 g400 g

AtriaAtria
SAUNAPALVI-SAUNAPALVI-
KINKKU KINKKU 
350 g350 g

AtriaAtria
MAKSA-MAKSA-
LAATIKKOLAATIKKO
400 g400 g

Arla Arla 
VIILI, VIILI, 
KEVYTVIILI KEVYTVIILI taitai  
1% VIILI 1% VIILI 
200 g200 g

AtriaAtria
PUNAINENPUNAINEN
LENKKI LENKKI 
500 g500 g

NaudanNaudan  
KEITTO-KEITTO-
LIHA-LIHA-
PALATPALAT
maku-maku-
luullaluulla

KariniemenKariniemen  
BROILERINKOIPIBROILERINKOIPI
3 kpl/ras3 kpl/ras
marinoitumarinoitu

HyväHyvä
suomalaine Arkisuomalaine Arki  
RUOKAKERMARUOKAKERMA

10% 2 dl10% 2 dl

TuoreTuore
LUUMULUUMU

Etelä-AfrikkaEtelä-Afrikka

Atria Kunnon ArkiAtria Kunnon Arki
LIHAPYÖRYKÄT LIHAPYÖRYKÄT 

360 g tai360 g tai  
JAUHELIHA-JAUHELIHA-
PIHVIT PIHVIT 380 g380 g

Brandless naistenBrandless naisten
PUSEROPUSERO
95 % puuvilla95 % puuvilla
5 % elastaani5 % elastaani
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Brandless naistenBrandless naisten
TUNIKATUNIKA
95 % puuvilla95 % puuvilla
5 % elastaani5 % elastaani
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Brandless naistenBrandless naisten
LEGGINGSLEGGINGS
95 % puuvilla95 % puuvilla
5 % elastaani5 % elastaani
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

M-X.O naistenM-X.O naisten
PUSEROPUSERO
95 % puuvilla95 % puuvilla
5 % elastaani5 % elastaani
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Gabriella K. naistenGabriella K. naisten
T-PAITAT-PAITA
92 % viskoosi92 % viskoosi
8 % elastaani8 % elastaani
Koot: 38-52Koot: 38-52

Marinello naistenMarinello naisten
T-PAITAT-PAITA
95 % viskoosi95 % viskoosi
5 % elastaani5 % elastaani
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Brandless miestenBrandless miesten
FARKUTFARKUT
C- ja D-mitotusC- ja D-mitotus
Koot: 48-58Koot: 48-58

Brandless miestenBrandless miesten
FARKUTFARKUT
D-mitotusD-mitotus
Koot: 60-64Koot: 60-64

BCF miestenBCF miesten
COLLEGE-COLLEGE-
PUSEROPUSERO
Koot: M-XXLKoot: M-XXL

Brandless lastenBrandless lasten
BAMBUSUKKABAMBUSUKKA
Koot: 22-39Koot: 22-39
2 paria/pkt2 paria/pkt

Brandless  Brandless  
kiristämätönkiristämätön
BAMBUSUKKABAMBUSUKKA
Koot: 37-46Koot: 37-46
2 paria/pkt2 paria/pkt

BrandlessBrandless
TUKISUKKATUKISUKKA
Koot: 40/42, 43/46Koot: 40/42, 43/46

15159090 15159090 11115050

19199595 29299090 22229090

21219090 29299090 14149090

559090 669090 559090
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Porojen hoidon ammattilaiset 
Seppo ja Tatjana Huitsi avioi-
tuivat seitsemän vuotta sitten. 
Seppo sai Tatjanasta vaimon, 
ystävän ja ahkeran työnteki-
jän porotilalleen. Yhdessä he 
hoitavat puun molemmilta 
puolilta juoksevia poroja. Toi-
meentulon saaminen poroista 
on kovan työn takana. Aina ei 
ole helppoa ollut, kertovat lä-
hellä Hirvaskosken kylää, val-
tatie 20 varrella poroyrittäjinä 
toimivat Huitsin yrittäjäparis-
kunta. Porotila sijaitsee Pu-
dasjärven paliskunnan alu-
eella. 

- Minä olen oppinut po-
ronhoidosta jo paljon, kun 
Seppo on näyttää ja opet-
taa, mitä pitää tehdä. Hän on 
niin ammattilainen. Sepolla 
on 50:nen vuoden kokemus, 
hän tuntee porot ja osaa tehdä 
kaikki työt. Minäkin olen jo 
tottunut siihen, että aamulla 
lähdettään ruokkimaan poro-
ja. Eläinten kanssa on muka-
va olla, ne ovat tyytyväisiä ja 
kiitollisia, kun saavat ruokaa. 
Hirvaat pidetään vaatimista 
erillään. Vaatimilla on sarvet, 
joilla ne puskevat vaistomai-
sesti ja puolustavat vasoja tai 
kehittymässä olevia. Vaatimet 
ovat aggressiivisimpia, mut-
ta hirvaat ovat mukavia. Mu-
kava on oppia uutta, kunhan 
vain pysyy isännän perässä, 
nauraa Tatjana iloisesti.

- Me annetaan poroil-
le aamuisin porontäysrehua 
ja iltaisin pyöröpaaliheinää, 
joskus aamupakkasilla anne-
taan lisäksi heinää. Kerppuil-
la ruokkiminen on isotöistä 
- jonkun verran niitäkin an-
netaan. Jäkälästä poro ei saa 
riittävästi energiaa ja se on 
kallista ostaa. Joskus nälkiin-
tyneelle metsäporolle anne-
taan jäkälää ja kerppuja ma-
han toiminnan takia. Poron 
maha on niin herkkä, että se ei 
kestä voimakasta ruokaa. Ke-
säaikana poro syö tutkimus-
ten mukaan yli 300:a eri kas-
via tai muuta, tiesi Seppo.

Omaa työtä  
lapsesta lähtien
-Alakouluikäisenä minua 
kiinnosti porot aivan valta-
vasti. Välitunnilla lähdettiin 
seuraamaan porojen jälkiä 
metsään. Nähtiin jälkiä ja aina 
vaan mentiin eteenpäin sil-
lä seurauksella, että eksyttiin 
sinne kankaalle. Hirvaskos-
ken koulun opettajat olivat 
hättäissään, kun kaksi poikaa 
puuttui. Oisinko ollut toisella 
tai kolmannella luokalla. Lap-
sesta saakka olen halunnut 
tehdä omaa työtä. 10-vuotiaa-
na minulle tuli ajatus lampai-
den ostamisesta. Sain hom-
mattua niitä parikymmentä! 
Kerran koulun jälkeen tuu-
masin, että pitää opetella lam-
paan teurastaminen. Nappa-
sin vasaralla otsaan ja laskin 
veret navetan lattialle. Äiti oli 
kauhuissaan verijäljistä. Minä 
navetan takana hikipäässä 
yritin nylkeä lammasta! Ar-
meija-aikana isä myi kaikki 
lampaat, eikä antanut minul-
le mitään. Siihen se ensim-
mäinen yritys kaatui, muiste-
li Seppo menneitä.

Sepolla oli omia poroja jo 
kansakouluikäisenä. Armei-
jan jälkeen hän työskenteli au-
tomiehenä ja välillä myyjänä 
rautakaupassa. Useita vuo-
sia meni työhommissa Kos-
tamuksessa, Venäjällä. Seppo 
osti pikkukarjoja eri poromie-
hiltä tai niiltä, jotka lopettivat. 
Sepon on vaikea selittää, mik-
si hän tykkää työstään. Eläin-
ten kanssa työskentely, luon-
nossa liikkuminen, halu tehdä 
omaa työtä ja yrittäjän vapaus 
ovat kiehtovia elementte-

jä työssä jaksamiseen. Seppo 
onkin sanonut leikkisästi, että 
nyt omaisuus juoksee pitkin 
metsiä. Alkuaikana hänen piti 
monta kertaa mennä hattu 
kourassa pankinjohtajan pu-
heille. Velkaa piti tehdä, veto 
oli kova porohommiin. Pik-
kuhiljaa homma lähti kehit-
tymään, mutta sitten jossain 
vaiheessa poronlihan hinta 
romahti. Velkaa oli poroista 
vanhojen

turkistarhausvelkojen li-
säksi. Ahdingosta Sepon pe-
lasti lihan suoramyynti, joka 
nosti miehen ja yrityksen jal-
keille parin vuoden kuluttua. 
Seppo yritti houkutella mat-
kailijoita tiekylteillä ostoksil-
le. Tielaitos poisti ne järjes-
tään, mutta neuvoi auliisti, 
miten hän saisi viralliset kyl-
tit. Paperit tehtiin ja yrittäjä 
sai kyltit. Nyt useiden vuosi-
en jälkeen sanotaan, että kyl-
tit ovat laittomia. Syy on siinä, 
kun yrittäjä ei ole aikoinaan il-
moittanut, milloin hän aikoo 
lopettaa! Vaihtoehtoisesti eh-
dotettiin sakon maksamista.

Vastoinkäymisten 
vuosia
- Nyt on jo toinen katastrofi-
vuosi peräkkäin, ettei ole teu-
raita. Kolmen viiden vuoden 
aikana minulta on hävinnyt 
satakunta poroa. Pedot ovat 
lisääntyneet. Piha-aitauk-
sen takana näin kerran su-
den, joista on pyörinyt tässä 
lähialueilla Kurenalaa myö-
ten. Nykylakien mukaan po-
roelinkeinoa harjoittava ei saa 
puolustaa omaisuuttaan. Ny-
kypolitiikka on vaikeuttanut 

maaseutuelinkeinojen harjoit-
tamista monella tapaa. Pel-
kään, että turpeen alasajon jäl-
keen seuraavana ovat poro- ja 
karjatalous? Maidon- ja lihan-
tuottajat ovat vaikeuksissa. 
Rehun ja polttoaineen hinnat 
ovat nousseet viime vuoden 
aikana ihan järkyttävästi. Mis-
tä Suomi meinaa saada ruo-
kansa, jos kaikki ajetaan alas, 
meiltä loppuu tietotaito. Ul-
koisiin paineisiin ja vaatimuk-
siin et voi yksin vaikuttaa. 
Se on alkanut vaikuttamaan 
henkiselle puolelle, tympäisee 
koko touhu ja se ei ole hyvä, 
vakavoituu Seppo. 

Seppo on tietää, että poro 
on viisas eläin. Se osaa tulla 
kotiin, vaikka sen veisi autolla 
100 kilometrin päähän. Porot 
yrittävät ilmaista ongelman-
sa hoitajalleen, kun ne tule-
vat aitauksessa pyörimään lä-
helle. Niiden käytös herättää 
hoitajan huomion. Tämä on 
muidenkin poromiesten ko-
kemus. 

Poroja katoaa
- Varmuutta kaikista poroka-
toamisista ei saada koskaan. 
Pedot ovat lisääntyneet, se 
on yksi syy. Porojen käytös 
on muuttunut, ne eivät enää 
tokkaannu. Jotain on metsäs-
sä tapahtunut. Liikenne on 
toinen syy. Poromiehet saa-
vat pienen korvauksen lii-
kenteessä kuolleesta poros-
ta. Metsään hävinneestä ei saa 
mitään. Kolareissa menee mo-
nen vuoden työ ja tuotto huk-
kaan! Kun tuottava poro jää 
auton alle, niin siitä menee 
2-3 vuotta ennen kuin tilan-
ne normalisoituu. Mistä minä 
otan sen vaatimen, joka syn-
nyttää jälkeläisiä? Ja jos saan 
sen, se pitää hoitaa, ruokkia ja 
toivoa, että pysyy elossa kai-
kilta vaaroilta, kunnes syn-
nyttää jälkikasvua. Toisinaan 
käy niin, että auto vain puk-
kaa poroa ja kun ei ilmoiteta 
mitään, poro kuolee metsään. 
Kolmanneksi, etelän metsäs-
täjien koirat hajottavat tokat 
ja tappavat vasoja. Se on koko 
poronhoitoalueen ongelma 
pohjoista myöten. Paikalliset 

Seppo Huitsilla 50 vuoden kokemus poronhoidosta 
– nykyisin vaikeuksia riittää

ovat opettaneet metsästyskoi-
ransa, niistä ei ole ongelmaa. 
Neljänneksi, korona vei nyt 
asiakkaat, selvensi Seppo po-
romiehen arkea.

Sepolla on aikojen saatossa 
ollut rekiporoja matkailukäy-
tössä mm. Syötteellä ja erilai-
sissa tapahtumissa. Matkai-
lijoita on käynyt Syrjäsuon 
porofarmilla kesäisin ja talvi-
sin. Nyt matkailutoiminta oh-
jelmapalveluineen on jäänyt. 
Sepon porot lasketaan Pudas-
järven paliskuntaan kuulu-
viksi. Maksimissaan saa pa-
liskunnalla olla 2200 poroa. 

Poro-omistajia on noin 60-70. 
Harvempi elää vain porois-
ta. Monet ulkoapäin tulevat 
paineet saavat miehen tosis-
saan miettimään porotalou-
den mielekkyyttä. ”Jos poro ei 
elätä minua, niin en minä ala 
elättämään poroa. Työstä on 
saatava toimeentulo.” Poro-
miehen tuntipalkaksi on las-
kettu kolme euroa. Poromie-
het vanhenevat ja nuoria ei 
ala kiinnosta. Jos joku ajatte-
lisi lähteä poroyrittäjäksi nol-
lasta, se olisi mahdottomuus.

Ape NieminenSeppo Huitsin rekiporoja on nähty monissa tilaisuuksissa, viimeksi Kaamos Kaatuu-tapahtu-
massa.

Yhteisellä huumorilla varustetut Seppo ja Tatjana Huitsi täydentävät toisinaan.

Pitkä on ruokapöytä. Sovussa porot käyvät aterioimaan.

Koneista on apua ruokinnassa, mutta käsityötäkin riittää.

Tatjana on oppinut poroista ja poronhoidosta paljon. Karjalan 
tyttö on yllättänyt taidoillaan.

Sepolle porot ovat olleet tärkeitä jo pikkupojasta lähtien.
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Terveyspalvelut 
parempaan suuntaan

Nyt on tosiasia, että maa-
kunnat alkavat huolehti-
maan hyvinvointialueena 
ihmisten sosiaali-, terve-
ys-, vanhushoito ym. ih-
misille tuiki tärkeistä pal-
veluista. Tähän saakka 
on totuttu pitämään it-
sestäänselvyytenä, että 
kotikunta vastaa näistä 
tärkeistä palvelujen tuot-
tamisista. Toki on yhty-
miäkin, kuten Oulun-
kaarenkuntayhtymä ja 
muitakin. 

No, nyt on käyty vaa-
leilla valitsemassa maa-
kuntavaltuusto, joka 
valitsee aikanaan maa-
kuntahallituksen ym. 
luottamuselimiä hahmot-
telemaan, miltä maailma 
tältä korkeudelta näyt-
tää ja miten palvelut saa-
daan kohtalaisen suju-
vasti pelaamaan. Aikaa 
on tämä vuosi ja päätök-
sien pohjaksi täytyy olla 
selkeitä esityksiä jo ke-
sään mennessä. Me taval-
liset ihmiset odotamme, 
että mm. terveyspalvelut 
pääsisivät pyörähtämään 
ehkä nykyistä parempaan 
suuntaan. Hoitoon pääsy 

nopeutuisi ja ihminen eh-
dittäisiin tutkimaan heti ja 
ohjaamaan asian edellyt-
tämään hoitoon nopeasti. 
Joskus juolahtaa mieleen, 
että mahtaakohan esimer-
kiksi ambulanssi ehtiä 
niissä ajoin paikalle, mitä 
on suunniteltu, etenkin 
täällä syrjäisillä kyläkul-
milla. Mutta täytyy luot-
taa siihen, että kun apu tu-
lee, niin ammatti-ihmiset 
ottavat avun tarvitsevan 
hoteihinsa. 

Toivon mukaan alkaa 
tämä korona lopullisesti 
hellittämää ja saadaan hoi-
tohenkilökuntaa riittäväs-
ti, kuin myös lääkäreitä. 

Poika lankesi naamal-
leen kivikkoon, hän alkoi 
laulamaan, että voi minua 
poikaparkaa, kun olen 
turvaton. 

Valoisaa alkaa olla ja 
hiihtokelejäkin on tar-
peeksi. Virkein mielin 
hangille ja ilo irti keväästä!

Erkki 
Honkanen

Eeli Nyyström ja Eetu Piri 
ovat usein tienvarressa 
koulupäivän jälkeen kuvai-
lemassa ohimeneviä rek-
ka-autoja. Kuvauspaikka 
saattaa vaihdella valtatien 
molemmin puolin. Välillä 
pojat kuvailevat 

Puikkarin tai Hyvän 
Olon Keskuksen puoleisel-
ta bussipysäkiltä. Alue on 
hyvä, koska rekka-autot 
hiljentävät vauhtiaan en-
nen menemistä uuteen lii-
kenneympyrään ja näin jää 
aikaa kuvan ottamiseen. 
Monia automerkkejä on re-
koissakin, mutta Scania 

kuulosti olevan molempi-
en poikien suosikki merk-
ki. Eetu Piri kertoi, että he 
aloittivat kuvaamisen alku-
talvesta 2020. 

Ennen internettiä ja digi-
aikaa oli autoista kiinnostu-
neilla nuorilla tapana istua 
tienvarressa ja merkitä ohi 
ajavien autojen rekisterinu-
meroita ruutuvihkoon. Au-
tospottaamisen perusidea 
on nähdä erikoisia autoja. 
Spottaamiseen liittyy usein 
kuvien tai videon ottamis-
ta autoista ja saadun mate-
riaalin jakaminen kavereil-
le. Autospottaamisessa voi 

erikoistua vaikkapa rekka-
autojen spottaamiseen.

- Kuvaillaan rekkoja 
tässä bussipysäkillä. Etu-
päässä olemme nähneet 
suomalaisia, mutta myös 
ulkomaalaisia rekkoja, ve-
näläisiä, saksalaisia ja mui-
ta. Sosiaalisesta mediasta 
saimme idea alkaa kuvaa-
maan rekkoja. Etelä-Suo-
messa rekkakuvausta on 
harrastettu jo jonkin aikaa. 
Ajattelimme, että me alam-
me myös kuvailemaan, kun 
tykätään rekoista, kertoi 
Eetu Piri.

Eetu on hankkinut hy-

Rekkabongaus 
Eelin ja Eetun harrastuksena

Eetu Piri (vas.) ja Eeli Nyyström aloittivat ensimmäisinä rekka-autojen spottaamisen Pudasjärvellä.

vän digikameran harrastus-
taan varten. Kuvat jaetaan 
sosiaaliseen mediaan. Po-
jat ymmärtävät tienvierus-
talla kuvaamiseen liittyvät 
turvallisuuskysymykset. 
Molemmilla on huomiota 
herättävät turvavärit takeis-
saan ja muutenkin he vält-
tävät kuvaamista liian lä-
hellä autotietä.

- Me oltiin Pudasjär-
ven ekat, jotka aloittivat tä-
män. Sitten muutkin ovat 
innostuneet. Aika moni 
on kiinnostunut rekoista 
ja spottaavat niitä. Erikoi-
sia rekkoja ei ole oikein sen 
kummempia näkynyt, kun 
ei niitä täällä Pudiksella ko-
vin paljon kulje. Minä ha-
luaisin nähdä sellaisen au-
visen rekan, sellainen olisi 
mieleen. Auvinen tarkoit-
taa, että rekka on sellainen 
uudenmallinen, jossa on 
hienoja kuvioita, valoja ja 
maalauksia. Minun isä on 
rekkamies, niin hän tykkää, 
että harrastan tällaista spot-
tausta. Se on kivaa, kun isä 
tulee välillä vastaan, niin 
voi moikata, kertoi harras-
tustaustastaan Eeli.

- Me laitamme kuvat so-
siaalisessa mediassa sellai-
seen Tiktok-sovellukseen. 
Minun vanhemmat ovat 
kiinnostuneita tästä mei-
dän hommasta. Tykkää-
vät, että ollaan ulkoilmassa, 
eikä missään pahoissa teois-
sa, Eetu tuumaili. 

Ape Nieminen
Nesteen huoltamolle poikkesi tiistaina 1.2. tämä erikoisen näköinen auto, joka varmasti olisi 
tullut ikuistettua, jos olisi sattunut ajamaan poikien kuvauspaikan ohi.

Uusi, ennenkokematon 
vaalikaruselli on nyt saatu 
pyöritettyä tuloksiin. Poh-
jois-Pohjanmaan hyvin-
vointialueen aluevaltuus-
ton 79 jäsentä on valittu ja 
heidän mielenkiintoinen ja 
vaativa työsarkansa on vah-
van kynnön maaliviival-
la. Pudasjärvi ja Koillismaa 
saivat erinomaisen viiden 
valtuutetun määrän seu-
raamaan ja vaikuttamaan 
oman alueemme sote- ja 
pelastuspalvelujen asioi-
den kehittämisestä ja tule-
vasta asemasta. Tuoreiden 
valtuutettujen on kuitenkin 
ymmärrettävä ja muistetta-
va, että he ovat koko hyvin-
vointialueen päätöksenteki-
jöitä ja laajalle maakunnan 
asukasryhmälle vastuullisia 
luottamushenkilöitä. Eivät 
ainoastaan omien kuntiensa 
edustajia. Aluevaltuutetut 
voidaan määritellä perin-
teisten kunnanvaltuutettu-
jen yläpuolelle ja toisaalta 
kansanedustajien alapuolel-
le. Tämänkin roolin tiedos-
taminen ja sisäistäminen on 
tärkeää. 

Tiukat puoluepoliitti-
set raja-aidat eivät kanna 
valtuutettujen toiminnas-
sa hedelmää. On pystyttävä 
toteutuskelpoiseen ja palve-
lujen parhaaseen rakenta-
miseen tähtäävään yhteis-
työhön ja reiluun asialliseen 
keskusteluun. Suuria ja vai-
kuttavia asioita suunnitel-

lessa ja päätettäessä on pi-
dettävä maltti mielessä, 
puheissa ja toiminnassa. Tä-
män tason asiat eivät muu-
tu tai järjesty mihinkään 
suuntaan liian kovalla ry-
tinällä. Omia tai puolueen 
ansiokkaita ja hyviä arvoja 
tai periaatteita ei pidä heit-
tää harkitsematta roskako-
riin tai myydä liian halvalla. 
Pääministeri Sanna Mari-
nin sanoin: ”Perusoikeudet 
ja palveluiden saatavuus 
kaikkialla ovat uudistuksen 
kulmakiviä.” (Kaleva 21.1.). 
Tuskinpa minkään tahon 
tai henkilön arvomaailma 
kiistää tämän.

Valituksi tulleiden val-
tuutettujen lisäksi hyvin-
vointialueella tuli tunne-
tuksi merkittävä joukko 
valtuustoehdokkaina ollei-
ta ihmisiä. Heillä on hal-
lussaan huomattava mää-
rä sote- ja palvelualojen 
sekä muiden toiminta-alo-
jen koulutusta, tietämys-
tä ja taitoja. Tätä joukkoa ja 
sen ansioita kannattaa vali-
tuksi tulleiden hyödyntää. 
Kiitokset heille vaalityöhön 
osallistumisesta.

Onnea ja intoa 
tulevaan työhönne 

aluevaltuutetut!

Sointu  
Veivo

Mukavaa olla 
muutoksessa mukana



8 PUDASjärveläinen Nro 5 •  to 3.2.2022

Hyvän olon keskus Pirtti avattiin lokakuussa 2021. Nyt 
on tullut aika kurkistaa peremmälle, miten palvelut 
ovat lähteneet pyörimään uusissa, upeissa tiloissa. 

Pudasjärveläisten uusin ylpey-
den aihe Pirtti kokoaa saman 
katon alle kuntamme sote-palve-
luita, kirjaston, työllisyyspalvelut, 
nuorisopalvelut sekä kansalaiso-
piston ja kulttuuripalvelujen toi-
mintoja. Kävimme seuraamassa 
Pirtin työntekijöiden arkea ja ky-
symässä kuinka toiminta uusissa 
tiloissa on lähtenyt käyntiin. 

Hyvän olon keskuksen projek-
tikoordinaattorina toimiva Kaija 
Kuiri kertoo ensimmäisten kuu-
kausien menneen taloon asettu-
miseen.

- Nyt voidaan alkaa kehittä-
mään talon sisäistä toimintaa. 

Viimeisetkin AV-asennukset ovat 
jo loppusuoralla ja lisäkalusteet-
kin alkavat olla paikoillaan.  Pir-
tin opasteista on saatu runsaasti 
palautetta ja opasteita täydenne-
täänkin kevään aikana.  

Pirttiin saapuvia asiakkaita 
opastetaan infopisteessä. Asi-
akkaita palveleva Mariitta Ti-
monen kertoo ensimmäisten 
kuukausien olleen vilkkaita ja 
asiakkaiden kysymysten olleen 
hyvin monipuolisia. 

Useimmat opastusta ja neu-
vontaa tarvitsevat asiakkaat ovat 
terveyspuolen asiakkaita ja Ou-
lunkaaren potilastoimisto onkin 
aloittanut neuvonnan myös info-
pisteellä aamupäivisin ja tämä on 
helpottanut toimintaa. 

- Terveysaseman vastaanoton 
aulasta löytyvä potilastoimisto on 
kuitenkin se paikka, jossa asioin-
tiin liittyviä terveystietoja käsitel-

lään, Timonen muistuttaa.
Asiakkaat ovat oppineet hyvin 

Akseli-ilmoittautumisjärjestel-
män käytön ja autamme edelleen 
tarvittaessa.  Timonen muistut-
taa, että Pirtin infopisteeltä saa 
neuvontaa myös Pudasjärven 
kaupungin asioissa.

Pirtin kysytyin palvelu ovat ter-
veyspalvelut. Hoito-osaston ja 
dialyysiyksikön osastonhoitaja 
Paula Mattisen mukaan Pirtin 
tilat ovat toimivat ja avarat. 

- Tilojen käyttäjät ovat saaneet 
olla suunnittelussa mukana ja 
tilat on suunniteltu käytännöl-
lisyys huomioiden. Työntekijät 

kokevat sisäilman erinomaiseksi 
ja hirsiset seinät tuovat tiloihin 
rauhallisen äänimaailman. Po-
tilaiden yksityisyyden suoja on 
uusissa yhdenhengen huoneissa 
parempi kuin aiemmin. Potilaille 
on tarjolla viihtyisiä oleskelutiloja 
ja heille löytyy myöskin oma olo-
huonetila. Niin työntekijät kuin 
potilaatkin ovat tiloihin tyytyväi-
siä ja hyvillään.  

Terveysaseman vastaanoton 
palveluesimies Tarja Mertala
toteaa puolestaan vastaanoton 
toiminnan lähteneen käyntiin 
hyvin ja palveluita kehitetään 
jatkossakin. Myös vastaanoton 
henkilökunta on ollut erittäin tyy-
tyväinen uusiin tiloihin.  Mertala 
toivoo asiakkaiden huomioivan 
Pudasjärven terveysaseman vas-
taanoton ajanvarauksen puhelin-
palvelussa kiireettömän hoidon 
ja päivystyksen eron. 

- Kiireettömissä asioissa toivom-
me soittoa kello 10 jälkeen, tällöin 
voimme palvella kiireellisempiä 
päivystysasiakkaita paremmin, 
Mertala sanoo.

Perhepalvelujen palveluesimies 
Tuula Tolkkinen kertoo, että 
työntekijät ovat tuoneet esille hy-
vänä asiana Pirtin raikkaan sisäil-
man ja sen, että perhe- ja sosiaa-
lipalvelut sijoittuvat saman katon 
alle oppilas- ja opiskelijahuolto-
palveluja lukuun ottamatta. Myös 
muiden palvelujen sijoittuminen 
Pirttiin on koettu mielekkääksi 
helpon yhteydenpidon ja kohtaa-
misen vuoksi.

Haasteita on tuonut asiakkai-
den vastaanottohuoneiden vä-
häinen lukumäärä: yhdeksän työ-
huonetta 20 työntekijälle, mikä 
on tuonut mukanaan uuden 
toimintatavan, vastaanottohuo-
neiden varauksen. Työntekijät 
kokevat työhön tulleen levotto-
muutta ja työn hajoamista usei-
siin työpisteisiin. Asiakkailta on 
tullut palautetta, että olisi miele-
kästä tavata työntekijää samassa 
huoneessa. Tämä ei ole ollut aina 
mahdollista.  

- Jatkossa panostetaan asiakas-
vastaanottohuoneiden viihty-
vyyteen. Asiakkailta tulleen pa-
lautteen mukaan huoneet ovat 
melko niukasti sisustettuja, mikä 
on alun perin ollut arkkitehtoni-
nen ratkaisu.

PIRTIN KUULUMISIA
Ramppa kalakattaa -blogissa ja lehtijutuissa kerromme kaupungin tekemisistä ja myös tekemättä jättämisistä.

Blogi löytyy osoitteesta www.pudasjarvi.fi/ramppakalakattaa

Pudasjärven kaupungin palvelut:
Kirjasto, Taidekamari, kulttuuripalvelut, nuo-
risotoimi, etsivä nuorisotyö, työllisyyspalvelut ja 
kansalaisopiston toimisto.
Oulunkaaren kuntayhtymän palvelut: 
Terveysaseman vastaanotto, päivystys, labo-
ratorio, röntgen, hoito-osasto, dialyysi, suun 
terveydenhuolto, apuvälinelainaamo, kuntou-
tus- ja  mielenterveyspalvelut sekä sosiaalitoimi 
ja perhekeskus.
Lisäksi Kelan asiakaspiste, kahvila ja liiketiloja.
Valmistunut vuonna 2021
Kerrospinta-ala noin 9 300 m2

Rakennettu pääosin painumattomasta massii-
vihirrestä.
Rakennuttaja: Pudasjärven kaupunki
Suunnittelu: Lukkaroinen Arkkitehdit Oy
Rakentaminen ja ylläpito: YIT Oyj
Hirsitoimittaja: Kontiotuote Oy

Osastonhoitaja Paula Mattinen

Pudasjärven kaupunginkirjasto

Asiakasihteeri Mariitta Timonen

Pirtti pähkinänkuoressaPirtti pähkinänkuoressa
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Pirtin Kohtaamosta uusi matalan  
kynnyksen monipalvelupiste
Osaksi työllisyyspalveluita tullaan aukaisemaan Pirtin 
Kohtaamo, josta saa matalla kynnyksellä ohjausta ja 
neuvontaa työllisyyteen, osaamiseen sekä työnantaja-
palveluiden kysymyksiin ja asioihin. 
Pirtin Kohtaamo on tarkoitetttu kaiken ikäisille ja sinne voi 
tulla ilman ajanvarausta. Käytännössä monipalvelupiste 
toimii solmukohtana, jossa asiantuntijat opastavat ja oh-
jaavat eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita löytämään 
uusia mahdollisuuksia arjessa, osaamisessa ja työelämäs-
sä. 
Monipalvelupisteen toimintaa pilotoidaan osana JobBoost 
Koillis-Suomi -hanketta ja monipalvelupisteellä varaudu-
taan 2024 tulevaan TE-palveluiden uudistukseen. 
Koronatilanteesta riippuen Pirtin Kohtaamo pyritään avaa-
maan alkukevään aikana. Palveluista ja tarkasta ajankoh-
dasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.  

Pirtissä on huomioitu jo raken-
nusvaiheessa taide ja kulttuuri. 
Kulttuurisuunnittelija Birgit To-
lonen on tyytyväinen uusiin tiloi-
hin ja Taidekammarin sujuvaan 
näyttelytoimintaan. 

- Näyttelyt vaihtuvat kerran 
kuukaudessa ja kävijöitä on näyt-
telyissä ollut hyvin. Pirtin sijain-
ti keskeisellä paikalla ja saman 
katon alla muiden palveluiden 
kanssa on helpottanut monen 
uuden kävijän vierailua taiteen 
parissa. 

Nuorten ja lasten osuus kävi-
jöissä on ilahduttavasti noussut.  
Vaikka Pirtissä on jo näyttäviä 
taideteoksia, kulttuuripalvelut 
suunnittelevat lisää taidetta Pir-
tin muihin yleisötiloihin vieraiden 
ihasteltavaksi ja viihtyvyyden li-
säämiseksi. 

Kurkisali saadaan toivottavasti 
pian täysipainoisesti käyttöön. 
Tolonen on myös huomannut, 
että toiminen saman katon alla 
muiden toimijoiden kanssa hel-

pottaa yhteistyötä.
Kirjastovirkailija Jaana Iinatti-

niemi ja palveluvastaava Tarja 
Hytönen ovat myös huomanneet 
Pirtin keskeisen sijainnin tuoneen 
lisää kävijöitä ja uusia kirjaston 
asiakkaita. Kirjaston osalta muut-
to oli kiireinen ja toimintamalli 
uusissa tiloissa kehittyy vielä.  

Nuoriso-ohjaaja Marita Hanki-
lan mukaan nuorisotiloissa riit-
tää kävijöitä ja toiminta on ollut 
vilkasta. Nuoret ovat ihastuneet 
uusin tiloihin ja ne ovatkin hou-
kutelleet uusia kävijöitä. Uudet 
tilat mahdollistavat nuorille tar-
jottavan monipuolisen toimin-
nan ja sen kehittämisen. Nuoret 
odottavatkin innokkaasti kevättä 
ja uuden terassin käyttöönottoa. 

Pirtin ylläpidosta vastaa elin-
kaarimallin mukaisesti YIT. Kiin-
teistöjohtamisen työnjohtaja Ari 
Siltakoski on toiminut Pirtin ku-
lisseissa viime kesästä asti. 

Kiinteistöjohtamisen näkökul-
masta Pirtin käyttöönotto sujui 

kohteen laajuus ja erikoisuus 
huomioon ottaen hyvin. Pirtin ka-
ton alle on koottu useita toimijoi-
ta, joiden välillä yhteistyö on suju-
nut mallikkaasti. Esiin nousseisiin 
puutteisiin, muutoksiin ja päivit-
täisiin tarpeisiin YIT on reagoinut 
ja tulee reagoimaan nopealla ai-
kataululla. 

- Meille asiakastyytyväisyys on 
tärkeintä, Siltakoski toteaa lopuk-
si. 

Hyvän olon keskus Pirtistä on 
siis nimensä mukaisesti muodos-
tunut yhteinen olohuone kunta-
laisillemme, jossa hoitaa asioita 
ja viettää vapaa-aikaa. Pirtissä 
on tarjolla ainutlaatuinen yhdis-
telmä eri palveluita saman katon 
alla. Toimintaa sekä tarjolla olevia 
palveluita tullaan jatkossakin ke-
hittämään ja uusia toimintamal-
leja rakennetaan. 

Pudasjärven kaupunki 
Viestintä ja markkinointi

Nuoriso-ohjaaja Marita Hankila

YIT:n kiinteistöjohtamisen työnjohtaja Ari Siltakoski

Pudasjärvellä hanketta koordinoi Tapio Laurila

Kulttuurisuunnittelija Birgit Tolonen
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Vasta valittu aluevaltuus-
to kokoontui ensimmäiseen 
strategiaseminaariin torstai-
na 27.1. Tilaisuuteen osal-
listuivat aluevaltuutetut ja 
varavaltuutettuja sekä muu-
tosjohtaja ja keskeiset vas-
tuuvalmistelijat. Pudas-
järveltä osallistujina olivat 
alevaltuutetut Olga Oinas-
Panuma ja Anni-Inkeri Tör-
mänen.

Tässä ja jatkoseminaa-
reissa helmikuun aikana 
aluevaltuutetut perehtyvät 
hyvinvointialueen valmiste-
luun, tekevät taustatyötä ja 
antavat jatkovalmisteluun 
ohjausta, jotta aluevaltuusto 
on valmis tekemään merkit-
täviä päätöksiä heti ensim-
mäisessä virallisessa koko-
uksessa 1.3.

Suppean poliittisen seu-
rantaryhmän puheenjohtaja 
Antti Ollikainen avasi semi-
naarin käyden läpi alueval-
tuuston tärkeää tehtävää 
pohjoispohjalaisten ihmis-
ten palvelujen järjestämises-
sä.

Muutosjohtaja Ilkka Luo-
ma antoi katsauksen Poh-
jois-Pohjanmaan hyvin-
vointialueen valmistelun 
tilanteeseen. Luoma koros-
ti puheenvuorossaan muu-
toksen – niin toiminnallisen 
kuin hallinnollisen – kokoa. 
Yhteen liittyvien organisaa-
tioiden määrällä mitaten hy-
vinvointialueuudistus on 
Pohjois-Pohjanmaalla maan 
suurin. On oltava ajois-
sa liikkeellä, jotta sosiaali-, 

terveys- ja pelastuspalve-
lut toimivat häiriöttömästi 
1.1.2023 alkaen.

Järjestämistoiminnon 
vastuuvalmistelija Kirsti Yli-
talo-Katajisto kävi läpi alu-
eellista tilannekuvaa ja hy-
vinvointialueen strategian 
laatimisprosessia. Valmiste-
lija Anu Vuorinen jatkoi ta-
loudellisen raamin esitte-
lyllä. Rahoitus määräytyy 
pääosin tarveperustaisesti. 
Aluevaltuusto linjaa hyvin-
vointialuestrategiassa kes-
keiset periaatteet resurssien 
kohdentamisesta hyvinvoin-
tialueella.

Aluevaltuutetut kävi-
vät vilkasta keskustelua. 
Esiin nousi kysymyksiä 
muun muassa aluevaltuus-
ton työskentelystä, toimi-
elinten kuten alueellisten 
neuvottelukuntien roolis-
ta, organisaatiorakenteista, 
strategiasta, kouluissa työs-
kentelevien sote-ammat-
tilaisten sijoittumisesta, 
sopimuspalokunnista, asu-
kasviestinnästä ja osallisuus-
työstä sekä hoitajapulasta ja 
muista henkilöstöasioista.

Hallinnon vastuuvalmi-
stelija Sari Haataja kävi läpi 
aluevaltuuston jatkotyös-
kentelyn käytäntöjä ja aika-
taulua. Työskentely jatkuu 
seminaarissa 14.–15.2.

Rahat tiukalla
Anni-Inkeri Törmänen ker-
toi, että seminaari toteutet-
tiin etäyhteyksin. 

-Seminaarissa esiteltiin 

Aluevaltuuston strategiaseminaari 
käynnisti valtuutettujen tärkeän työn

Seminaariin osallistuneet pudasjärviset aluevaltuutetut Olga 
Oinas-Panuma ja Anni-Inkeri Törmänen olivat äänestäjien ta-
vattavissa tiistaina 1.2. Keskustan Pudasjärven kunnallisjär-
jestön tarjotessa kiitosmakkaroita K-Supermarketin edustal-
la. Heillä käsissään Mervi Sammelvuon ojentamat pakkasen 
kestävät onnitteluruusut. 

tähänastisen valmistelun 
tuottamaa hahmoa hyvin-
vointialueen organisoitu-
misesta ja tulevan päätök-
senteon aikataulutuksesta. 
Koen, että aluevaltuutettu-
ja informoidaan hyvin semi-
naareissa jo ennen varsinais-
ta valtuuston 1.3. pidettävää 
kokouspäivää ja ollaan avoi-
mia niissä esiin tuleville eh-
dotuksille. Tämän vuoden 
aikana aluevaltuusto tullee 
kokoontumaan noin kerran 
kuukaudessa valmistelun 
tiiviin tahdin vuoksi. 

Toiminnan ja talouden 
yhteydestä ensimmäisen se-
minaarin tiivistyksenä voi-
si todeta, että jos mikään 
palvelutuotannossa ei tule 
muuttumaan, eivät rahat 
tule riittämään. Vaalikeskus-
teluissa on tullut esiin pal-
veluita, joihin ei tällä het-
kellä voi olla tyytyväinen. 
Tämä uudistusvaihe on tär-
keä käyttää hyödyksi perus-
palveluiden parantamisek-
si ja monialaisen yhteistyön 
tiivistämiseksi, totesi lehdel-
lemme Törmänen. HT

MEILLE KIRJOITETTIIN 
* yleisönosasto

Yleisöwc lukittuna
Riekinkankaan hautaus-
maalla käydessäni ajattelin 
käydä yleisövessassa tiettyä 
toimitusta varten. Vessa oli 
kuitenkin lukittuna. Ihmet-
telin asiaa ja sitä, että mitä-

hän varten ne lukitaan, eikö 
ne olekaan seurakuntalais-
ten käytössä?

Seurakuntalainen 

Veijo Lohiniva 
ehdolla 

seurakuntapastorin 
virkaan

Pudasjärven seurakun-
nan kirkkoneuvosto ko-
koontui maanantaina 
31.1. Jari Valkonen on 
virkavapaalla seurakun-
tapastorin virasta 30.6. 
saakka. Sijaisena toimii 
rovasti Oskari Holmts-
röm 13.2. saakka. Tuo-
miokapitulin kanssa on 
selvitetty sijaisjärjestelyi-
tä tästä eteenpäin. Kiireel-
lisen aikataulun vuoksi 
hiippakuntapastori eh-
dotti kirkkoherralle teh-
tävään harkittavaksi kol-
mea jo valmistunutta 
tai valmistumassa ole-
vaa teologian maisteria /
opiskelijaa. Kirkkoherra 
Timo Liikanen haastatteli 
yhdessä luottamushenki-
löpuheenjohtajien kans-
sa TM Veijo Lohinivan 
ja ilmoitti tuomiokapitu-
lille haastatteluryhmän 
pitävän Lohinivaa sopi-
vana hoitamaan seura-
kuntapastorin sijaisuutta. 
Pudasjärven seurakun-
nan toiminnan turvaami-
seksi kesän lomakauden 
ajan Lohinivan viranhoi-
tomääräyksen on tarpeen 
kestää 31.7. saakka. Kirk-
koneuvosto puolsi kirk-
koherran ja haastattelu-
ryhmän lausuntoa sekä 
pyytää tuomiokapitulilta 
pappisvihkimystä ja vi-
ranhoitomääräystä TM 
Veijo Lohinivalle Pudas-
järven seurakunnan seu-
rakuntapastoriksi ajalle 
14.2.-31.7.

Seurakunnassa on 
kaksi nuorisotyönohjaa-
jan virkaa. Kirkkoneu-
vosto oli julistanut nuo-
risotyönohjaajan viran 
haettavaksi. Neuvosto 
valitsi haastatteluryhmän 
jäseniksi Timo Liikasen, 
Timo Niskasen, Anna-
Maaria Jaakkolan ja Soin-
tu Veivon. Kahdesta ha-

kijasta neuvosto valitsi 
virkaan haastattelun pe-
rusteella Sirpa Kukkoho-
vin. 

Metsäyhtiö Stora Enso 
Oyj on ottanut yhteyttä 
Pudasjärven seurakun-
taan ja tarjoutunut os-
tamaan seurakunnalta 
Heteharjun teollisuusalu-
een takaa Pappilan tilal-
ta puuta. Alue on hyvin 
soistunut ja yhtiö on au-
rannut talvikuljetuksel-
le tien alueelle. Leimaus-
selosteen pohjalta Stora 
Enso on tehnyt tarjouk-
sen harvennushakkuis-
ta, joka hyväksyttiin. Ar-
vioitu puumäärä on 878 
kuutiometriä, josta tulee 
myyntituloa noin 17 000 
euroa.

Kirkkovaltuusto on 
hyväksynyt talousarvi-
on vuodelle 2022 ja toi-
minta- ja taloussuunnitel-
man vuosille 2023–2024. 
Talousarviossa on hy-
väksytty toiminnalliset 
ja taloudelliset tavoitteet 
sekä niiden edellyttämät 
määrärahat ja tuloarvi-
ot. Saatettiin talousarvio 
työaloille täytäntöönpan-
tavaksi ohjeistuksella. Ta-
loussäännön mukaan toi-
minnasta ja taloudesta 
vastaavien on annettava 
tietoja kirkkovaltuustol-
le, neuvostolle ja muille 
hallintoelimille. 

Juha Tenhunen on 
tiedustellut Heteharjun 
teollisuusalueen vieres-
sä olevan Isosuon suo-
alueen vuokraamista jää-
ratakäyttöön. Neuvosto 
kävi periaatteellisen kes-
kustelun suon vuokraa-
misesta ja päätti ettei se 
puolla vuokasopimuksen 
tekemistä, jossa suoalue 
tulisi jääratakäyttöön. 

Pudasjärveläinen lehti

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä 
www.vkkmedia.fi

Juuri kun vanhasta hirvisa-
votasta on päästy irti ja lu-
vut ovat pöydässä, alkaa 
uuden suunnittelu.  Alue-
lupahakemukset piti jättää 
tammikuun loppuun men-
nessä hakujärjestelmään tu-
levan jahtikauden osalta.

Viime jahdin tilastot ker-
tovat huolestuttavia tietoja. 
Lupia oli siis 776, joista ai-
kuisia hirviä piti kaataa 464. 
Tulos oli aikuisten osalta 231 
urosta ja 233 naarasta, vaso-
ja kaatui 282. Kaatoprosentti 
oli täten 77,5 ja vasaprosentti 
38. Tämä kertoo minusta sel-
vää kieltään; hirviä ei ollut 
oletetun mukaisesti! Pyytä-
jiä ei voine moittia ainakaan 
yrittämisen puutteesta tai 
olosuhteitakaan, jollei sellai-
seksi nyt voi sanoa susien ai-
heuttamaa hämmennystä al-
kukaudesta. 

Nyt uuden metsästyskau-
den suunnitteluprosessissa 
pitänee luvut kuitenkin ot-
taa vakavasti, mikä tarkoit-
taa oleellista lupamäärän 
laskua.

Sivusin jo susien esiinty-
mistä meidänkin jahtialueil-
la ja nykyisen susipolitiikan 
vallitessa on odotettavissa, 
että tilanne ei ainakaan hel-
potu tulevana syksynä. Ete-
läpuoleisilla alueillamme 
susireviirit ovat käsittääkse-
ni täynnä ja todennäköises-
ti nuoret reviiriään hakevat 
yksilöt suuntaavat ruokatar-
jonnan perästä poronhoito-
alueelle. Parranpärinää tul-
lee riittämään.

Talvilintupyynnistä on 
sen verran todettava, että 
lintukantojen määrän suh-
teen asialla ei todellakaan 
ole merkitystä. Kelit olivat 
sataprosenttisesti lintujen 
puolella ja jos joku maise-
missa jaksoi hiihdellä ilman 
sydänkohtausta, on jo voit-
taja. Oman kokemukse-
ni mukaan hiihto oli varpu-
jen koluamista, eli pohjien 
kautta. Tiedän jonkun ver-
ran lintuja ammutun, mutta 
runsaslukuisiin parviin näh-
den, asialla ei todellakaan 
ole merkitystä. Itse pelkään 

enemmälti sitä, että luonto 
käyttää itse kovaa kättään 
loistautien ja ruokatilanteen 
myötä. Viimekesäiset poi-
kalinnut kun ovat kuulem-
ma olleet kovin rasvattomia 
ja kivipiiraat vailla jauhin-
kiviä. Niin ja uskokaa pois, 
monella linnulla on kupu ol-
lut täynnä alle senttisiä män-
nynkävyn alkuja. Kovat on 
kanojen eväät. 

Pudasjärven riistanhoi-
toyhdistyksen helmikuuk-
si suunniteltu vuosikokous 
jouduttiin perumaan myö-
hemmin pidettäväksi. Tä-
mänhetkisen käsityksen 
mukaan se pystyttäneen pi-
tämään kuitenkin piankin. 
Samassa yhteydessä julkis-
tetaan taasen vuoden 2021 
pienpetokilpailun tulok-
set, johon pystyy ilmoittau-
tumaan viestillä riistanhoi-
toyhdistyksen puhelimeen 
044 238 3257 tai sähköpos-
tiin pudasjarvi@rhy.riista.fi. 
Eli kertauksena Pudasjärven 
alueelta vuonna 2021 pyy-
detty supi ja kettu 15 pistet-

tä kukin, näätä ja minkki 10 
pistettä. Kymmenen parasta 
palkitaan ja kaikkien osallis-
tujien kesken arvotaan kak-
si palkintoa, arpojen määrä 
on suhteessa saaliiseen, eli 
10 pistettä ja yksi arpa. Vies-
tiin nimetty todistaja saaliin 
määrän osalta. 

Kuten varmaan kaikki 
muutkin täytyy todella toi-
voa ja uskoa, että tämä poik-
keusaika lopultakin päättyy 
ja päästään normaalimpaan 
päiväjärjestykseen ja kaikki 
toiminta koulutusmahdolli-
suuksineen ja kokoontumi-
sineen helpottuu. Kaiken-
lainen yhdistystoiminta on 
kahdessa vuodessa pahasti 
näivettynyt ja sen uudelleen 
käynnistäminen on aina vai-
keampaa taukojen jälkeen.

No oli miten oli, aurinko 
kuitenkin nousee joka aamu 
vähän varhemmin ja kevättä 
ja kesää kohti ollaan menos-
sa, valoa kohti! 

Vesa Teivaanmäki

Riistanhoitoyhdistys tiedottaa 
- kierros jatkuu
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Monet tiedemiehet ovat todenneet, että useilla 
ikäihmisillä korkeat arvot tarkoittavat kohonnei-
ta kolesteroliarvoja. Mutta – eivätpä tiedemiehet-
kään kaikkea tiedä. Eräskin hajamielinen profes-
sori totesi toiselle: 
– Tyttäreni soitti ja kertoi saaneensa lapsen. Nyt 
en muista, onko lapsi tyttö vai poika. Joten - en 
siis tiedä, tuleeko minusta isoisä vai isoäiti!

* * *
Wanhojen witsien aarreaitta: Isäntä matkustaa en-
simmäistä kertaa kaupunkiin. 
– Löytyisiköhän teiltä yksi pieni ja halpa huone? hän 
kysyy matkustajakodissa.
– Totta kai, vastaanottovirkailija sanoo, ottaa isännän 
matkalaukun käteensä, johdattaa tämän hissille ja 
hissin sisään viitaten sanoo: – Olkaa hyvä.
– No olisi tämä huone saanut olla vähän isompi ja ka-
lustetumpi! isäntä jupisee. 

* * *
Kuukauden laihialainen: Paikalliset huoltoasemat 
karsivat menojaan. Nyt ne ovat auki 24 tuntia vuoro-
kaudessa, jottei niiden tarvitse hankkia lukkoja oviin-
sa.

* * *
Baaritiskillä valomerkin aikoihin. Mies katsahtaa 
naapuriinsa ja riemastuu: 
– Terve, Lötjönen. Sinäpä olet muuttunut suuresti sit-
ten viime näkemän.
– Anteeksi, mutta minä en ole Lötjönen. Nimeni on 
Linna, Ari Linna.
– Ai, sinä olet muuttanut nimesikin!

* * *
Viikon pähkinä – Mikä on itserakkauden huippu? 
Vastaus: – Kun mies onnittelee syntymäpäivänään 
omaa äitiään tämän tekemästä hyvästä työstä.

* * *
Viikon feministi: Kun Aatamia luotiin, häneltä kysyt-
tiin toivomuksia aivoista.
Aatami kuuli, että kysymys oli vaivoista, joten hän toi-
voi niiden olevan pienet ja huomaamattomat.

* * *
Pari juttua Jiri Salinin toimittamasta ”Vitsitehdas”-
kirjasta (Karisto Oy 2013):
Sotilasmestari: – Mikä teidän siviiliammattinne on? 
Alokas: – Olen hitsuri. 
Sotilasmestari: – Mikä ihmeen hitsuri? Se on hitsaa-
ja eikä hitsuri.
Alokas: – Selvä on, herra sotilasmestaaja!

* * *
Mies: – Ottaisitteko juttuni hoidettavaksi? 
Asianajaja: – Totta kai, jos teillä on varaa maksaa?
Mies: – Rahaa ei ole, mutta minulla on kolme autoa. 
Voisin myydä ne.
Asianajaja: – Selvä. Mistä teitä syytetään? 
Mies: – Kolmesta autovarkaudesta!

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Ikäihmisen korkeat arvot 

Mauri Hietala moottorikelkkailemassa.

Pudasjärven Urheilijoilla 
on ollut nuorille ja lapsil-
le säännölliset yleisurhei-
luharjoitukset Sammelvuo 
-salilla. Vetäjänä on toimi-
nut muun muassa Pekka 
Kinnunen. Viime lauantai-
na 29.1. harjoitukset oli ve-
tämässä Kuivajärven Auran 
nuori 100 metrin aitajuok-
sija Sonja Stång, joka viime 
kesänä saavutti 20-vuotiai-
den EM ja MM-kisojen fi-
naalipaikat. Nuoria oli oh-
jaamassa myös Sonjan 
valmentaja Jari-isä. Nimek-
käät vierailijat vetivät mu-
kaan uusia nuoria ja lapsia 
perehtymään aitajuoksun 
saloihin ja sitä harjoittele-
maan.

Yleisurheilukerhon ve-
täjä Pekka Kinnunen pani 
merkille myös, kuinka osal-
listujat keskittyivät monel-
le uuden lajin harjoitteluun. 
Harmillista oli se, että ko-
ronan vuoksi katsomoon ei 
saatu yleisöä mukaan. Kin-

Yu-kerhossa vieraili 
nimekkäitä ohjaajia

nusen tavoitteena on saa-
da perheitä tuomaan lap-
sia yleisurheilukerhoihin. 
Toimintaa on rajoittanut 
myös ohjaajapula. Kinnu-
nen olisikin valmis toteut-
tamaan tiivistetyn eri laji-
en perusasioita ohjaavan 
kurssin yhdessä kerholais-
ten kanssa. Hän iloitsi Pu-
dasjärvelle noin vuosi sitten 
muuttaneesta Hirsikam-
puksen lukion opiskelijas-
ta Ida Siltasesta, joka on lu-
pautunut yhdeksi uudeksi 
ohjaajaksi. 

-Lasten vanhempien 
kanssa olisi mukava jutel-
la kannustavasti, kun ker-
holaiset oppivat uusia asi-
oita harjoituksissa, kertoi 
viikoittain neljää eri yu-ker-
hoa vetävä Kinnunen.

Lähitavoitteena hänel-
lä on saada 7-9-vuotiai-
den poikien kerho käyn-
tiin. Syksyn kuluessa oli jo 
merkkejä, että tämä voisi to-
teutua. 

Nuorena jo  
menestystä
Sonja Iida Maarit Stång on 
oululainen yleisurheilija, jon-
ka päälaji on 100 metrin ai-
tajuoksu. Hän edustaa Kui-
vasjärven Auraa ja häntä 
valmentavat isä Jari Stång ja 
Anne Karvinen-Poutanen. 

Stång sijoittui 2021 Tallin-
nan alle 20-vuotiaiden EM-
kilpailuissa100 metrin aita-
juoksussa kuudenneksi ajalla 
13,78. Välierissä hän juoksi 
ennätyksensä 13,50. Lisäk-
si hän kuului alkuerissä kar-
siutuneeseen Suomen 4×100 
metrin viestijoukkueeseen. 
Samana vuonna käydyissä 
Nairobin alle 20-vuotiaiden 
MM-kilpailuissa hän oli 100 
metrin aitajuoksussa neljäs 
ajalla 13,63. Stång on saavut-
tanut Kalevan kisoissa prons-
sia 100 metrin aitajuoksus-
sa 2021. Stångin ennätys 60 
metrin aitajuoksussa on 8,49. 
Lähde Wikipedia. HT

Nuorten yu-kerhojen ohjaaja Pekka Kinnunen ja yu-jaoston puheenjohtaja Heino Ruuskanen ojensivat Sonja Stångille ja hä-
nen valmentaja-isälleen Jari Stångille kotiin viemisiksi yu-jaoston kalenterin, pipon ja Kynttilätalon kynttilän. 

Yu-kerhojen ohjaamista 
aloittava Ida Siltanen muut-
ti noin vuosi sitten Seinäjo-
elta opiskelemaan Pudasjär-
ven Hirsikampuksen lukioon. 
Samaan aikaan hän suorit-
taa kaksoistutkintoa OSAO:n 
Pudasjärven yksikössä. Ida 
harrastaa muun muassa 
nyrkkeilyä ja CrossFid-voi-
mailua. Seinäjoella hän oh-
jasi 5-7-vuotiaitten jumppa-
kerhoa. 

100 metrin aitajuoksussa kansainvälistä menestystä saavuttanut Sonja Stång oli ohjaamassa pudasjärvisiä nuoria aitajuoksun 
saloihin Pudasjärven Urheilijoiden nuorten yleisurheilukerhossa.



12 PUDASjärveläinen Nro 5 •  to 3.2.2022

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
•  VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
TYÖT
•  VAHINKOTARKISTUKSET
•  LASINVAIHDOT JA  

   -KORJAUKSET
•  KOLARIKORJAUKSET
•  AUTOMAALAUKSET
•  ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMOVAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

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

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

Jätehuoltosopimus: p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai 
www.kiertokaari.fi > pudasjärvi

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fiKoskitraktori 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

MAARAKENNUSTA

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

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

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI
KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

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!

Pistotie 4, 93100 PudasjärviPistotie 4, 93100 Pudasjärvi
050  554  3992 050  554  3992 

www.koillisauto.fiwww.koillisauto.fi

AUTOLKIIKE

FC Kurenpojilla on P13 Futsal-Ykkösessä kaksi joukkuetta.  Kuva on joukkueiden keskinäises-
tä pelistä.

Kurenpoikien joukkueista 
peräti neljällä oli vieraspelit 
viikonvaihteessa. Edustus-
joukkue vieraili Raahessa, 
P19 Oulussa, P13 -ikäluo-
kan joukkueista toinen pe-
lasi Haukiputaalla ja toinen 
Kemissä. 

Miesten edustus koki 
kirvelevän 5-3 tappion raa-
helaista As Moonia vastaan 
Futsal-Kakkosessa. Kuren-
pojat aloitti hyvin ja johti 
avausjakson jälkeen vielä 
3-1. Toisella jaksolla Kuren-
poikien peli oli ehkä kauden 
heikointa ja niinpä kotijouk-
kue kampesi lopulta kahden 
maalin voittoon. 

Tappiosta huolimatta Ku-
renpojat pysyi sarjakakkose-
na. Ero johtavaan HauPaan 
on nyt kaksi pistettä, kun 
lauantain kierroksella KePS-

Haupa päättyi tasan 4-4. Täl-
lä hetkellä näyttäisi siltä, että 
sarjavoitto ratkaistaan juu-
ri HauPan ja Kurenpoikien 
kesken, kun joukkueiden 
keskinäiset pelit pelataan 
sarjan loppukierroksilla, joi-
ta on jäljellä vielä viisi.

Kurenpoikien P19 jouk-
kue pelaa valtakunnallista 
Futsal-Liigaa. Alkukierrok-
silla joukkue kärsi harmit-
tavia 1-2 maalin tappioi-
ta. Viikko sitten Kurenpojat 
onnistui ottamaan toisen ta-
sapelinsä ja nyt sunnuntai-
na heltisi komea 7-3 voitto 
Oulussa. Vastassa ollut Ter-
varit-j möyhennettiin heti 
alkuminuuteilla, kun Ku-
renpojat latoi kuusi maalia 
kymmeneen minuuttiin. 

Peli löytyy linkistä 
https://youtu.be/THEU-

7ZUP7J4 . Kurenpojilla on 
sarjassa jäljellä vielä viisi pe-
liä ja sunnuntain perusteella 
pistepottiin on luvassa mu-
kavasti lisää. 

P13 Futsal-Ykkösessä 
Kurenpojilla on kaksi jouk-
kuetta. Toinen, oikean ikäi-
nen, joukkue Kurenpojat/09 
porskuttaa sarjan kärjessä. 
Sillä on tilillään pelkkiä voit-
toja. Voittojen määrä nou-
si lauantaina Haukiputaan 
turnauksessa kahdella ja nyt 
niitä on kymmenen. 

Kurenpoikien toinen 
joukkue on tähän sarjaan 
pari vuotta alaikäinen. Vaik-
ka voittoja ei ole tullut vielä 
ainuttakaan, ei joukkue ole 
lannistunut fyysisesti isom-
pia vastustajia vastaan. 

Pudasjärveläinen -lehti

Kurenpojilla vilkas vieraspelien viikonvaihde
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

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

Meiltä:

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

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

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

Anon Ase ja Tukku

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

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

SALAOJATYÖT JA SADEVESIJÄRJESTELMÄT  
AMMATTITAIDOLLA

Ari Mansikkamäki

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

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

PAINOTUOTTEET

- Käyntikortit - Esitteet 
- Kuoret - Kutsut - Lomakkeet 
  ym. painotuotteet
- Tarrat / kyltit, teippaukset
- Suurkuvatulosteet
- Tekstiili / Digipaino
- Passikuvat - Kopiopalvelu

Siltatie 1, 90900 Kiiminki
Puh. 08 8161724, 0400 559393

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

METÄLLINKIERRÄTYSTÄ

OSTETAAN
044 783 1121 
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA- 
PALVELUT!

Pudasjärven Keskustan alue-
valtuutetut Anni-Inkeri Tör-
mänen ja Olga Oinas-Pa-
numa olivat tiistaina 1.2. 
kiittämässä äänestäjiään K-
Supermarketin piha-alueel-
la. Grillimakkaraa tarjoiltiin 
paikalle saapuville ja juttua 
ja iloista naurua oli ilmassa. 
Onnentoivotuksia kuultiin!

- Aluevaalit menivät oi-
kein hyvin. Se oli yllätys. 
Luultiin, että kaikki äänet ha-
jaantuvat. Se oli iloinen yl-
lätys, kommentoi makkaraa 
nauttiva nimetön rouva. 

- Minä yllätyin siitä, että 
oli niin yksimielistä poruk-
kaa äänestäjät, että ne ää-
nestivät meidän ehdokkaita, 
jotka pääsivät nyt alueval-
tuustoon. Pudasjärveltä tuli 
paljon ääniä. Oli melko yksi-
mielistä porukkaa, totesi toi-
nen rouva nimetön.

- Kyllähän se tuntuu tosi 
hyvältä, kun pääsi alueval-
tuustoon. Se vetää nöyräksi, 
että niin moni ihminen halu-
si antaa ainoan äänensä mi-
nulle, nuorelle ihmiselle. Ko-
konaisuutena on tyytyväinen 
olo. Tein vaalityötä faceboo-

Keskusta tarjosi kiitosmakkarat

Porinaa ja iloista ilmettä oli Keskustan aluevaltuutetuilla Olga Oinas-Panumalla ja Anni-Inkeri Törmäsellä kuin paikalle tul-
leilla kannattajilla. Grillimakkaroita olivat paistamassa Kaisa Nivala, Juhani Jurmu ja Juha Heikkilä. 

kissa, minulla oli lehtimai-
noksia ja kohtasin ihmisiä 
fyysisesti. Odotan kaiken uu-
den oppimista, eihän meis-
tä kukaan täysin tiedä, miten 
se tulee toimimaan. Olen kyl-
lä valmentautunut tekemään 
kovasti töitä. Tämä koko 
alueuudistus on iso ja histo-
riallinen. Voisi verrata perus-
koulun tulemiseen. Menee 
oma aika, että saadaan pyö-
rimään tämä sillei sujuvasti, 
kertoi tuore aluevaltuutettu 
Olga Oinas-Panuma.  

- Annille toivotetaan on-
nea, voimia ja aikaa ennen 
kaikkea, että muistaa meidät 
kaikki sitten siellä, rohkaisi 
nimettömänä pysyvä herras-
mies. 

- Hyvältä tämä tuntuu. Lä-
hipalveluista ihmiset olivat 
huolissaan ja Keskusta lupaa 
vaalienkin jälkeenkin kaikille 
tasapuolisesti palvelut tääl-
lä ja koko laajan Pohjois-Poh-
janmaan alueella. Täältä on 
pitkät matkat joka paikkaan, 
jos Hyvän Olon Keskus tääl-
tä lähtisi. Päin vastoin, sen 
toiminnan sisältöä pitäisi jat-
kuvasti kehittää. Kyllä sen 

arvasi, että Ylen aikaisemmat 
uutiset, että vaan oululaisia 
pääsee läpi aluevaltuustoon 
eivät pidä paikkaansa. Kyl-
lä tässä on mahdollisuus uu-
distaa ja parantaa palveluita, 

järjestämisen ja organisoimi-
sen tapoja. Parantaa perus-
terveydenhuoltoa ja ennalta-
ehkäisevää palveluita. Se on 
kyllä pakko käyttää se mah-
dollisuus. 

Palvelutarpeiden mukaan 
pitää resurssit jakaa. Siellä 
missä on tarpeita, siellä pi-
tää olla palveluita, se koskee 
niin Pudasjärveä kuin koko 
tätä aluetta, kommentoi tuo-

re aluevaltuutettu Anni-In-
keri Törmänen.

Ape Nieminen
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PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

Voit myydä / ostaa / lahjoittaa / vuokrata PU-
DASTORIN kautta. Normaalit PUDASTORIN 
myynti- / ostoilmoitusten hinnat ovat 15 €. 
Kiinteistö- ja tonttikaupat / -vuokraukset sekä 
kuvalliset ilmoitukset 25€. Hintoihin lisätään 
pienlaskutuslisä 3 €. Teksti on toimitettava säh-
köpostilla: ilmoitukset@vkkmedia.fi, 0400 499 
745 tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoittee-
seen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan 
ilmoittaa yhteystietosi laskutusta varten.

Koillismaan Hevosystävät ry:n 
SYYSKOKOUS 

 pe 4.2. klo 17.00 
Jyrkkäkosken raviradalla.

Sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! Hallitus

Yli-Siuruan 
metsästysseura ry:n 

VUOSIKOKOUS 
Hirvipirtillä su 13.2.2022 klo 11.00.

Esillä sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa!  

Johtokunta

PUDASJARVI.FI

ASEMAKAAVAN VOIMAANTULO
Pudasjärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ko-
kouksessaan 15.12.2021 § 79 Kurenalan pohjoisen 
osan asemakaavan muutoksen korttelissa 57 ja sii-
hen liittyvällä lähivirkistysalueella.
Asemakaavan muutos on saaneet lainvoiman.
Asemakaavan muutos tulee voimaan tällä kuulu-
tuksella.

Pudasjärvi 31.01.2022 
Kaupunginhallitus

PUDASJARVI.FI

RYHMÄTYÖLLISTÄMISEN TUET  
OVAT HAETTAVISSA
Ryhmätyöllistämisen tuet yhdistystoimijoille vuo-
delle 2022 ovat haettavana ajalla 3. – 17.2.2022 klo 
12:00 mennessä.

Pudasjärven kaupungin työllisyyspalvelut jatkaa 
ryhmätyöllistämisen tukemista. Ryhmätyöllistämi-
sen avulla kehitetään Pudasjärven kaupungin ja yh-
distystoimijoiden välistä työllistämisen yhteistyötä. 
Ryhmätyöllistämisen tukea jaetaan yhdistystoimi-
joille yhteensä 100 000€ vuodelle 2022 (Pudasjärven 
kaupunginhallituksen päätös 25.01.2022 § 31).

Ryhmätyöllistämisen tuen tarkoituksena on tukea 
Pudasjärvellä toimivien yhdistysten ryhmänohjaa-
jien palkkaamista. Toiminnan kohderyhmänä ovat 
pudasjärveläiset pitkäaikaistyöttömät, vaikeassa 
työmarkkinatilanteessa olevat henkilöt ja kuntout-
tavan työtoiminnan asiakkaat.  Tavoitteena on tuot-
taa ryhmämäistä työllistämistä siten, että henkilön 
työllistämisehto täyttyy tai henkilö on kuntouttavas-
sa työtoiminnassa.
Hakulomake löytyy osoitteesta  
www.pudasjarvi.fi/ryhmatyollistaminen

Lisätiedot: 
irina.hallikainen@pudasjarvi.fi / puh. 050 405 8409

Pudasjärven kaupunki/työllisyyspalvelut

Pelttarinseudun 
metsästysseura ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS 

lauantaina 19.2.2022 kello 12.00.
Johtokunta kello 11.00

Kokouksessa käsitellään sääntömuutoksia. 
Tervetuloa!  Sihteeri

Koskenhovilla 
su 6.2.2022 klo 18.00.

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

www.oulunseudunkilpi.com

Oulun Seudun KILPI ry. 

KILPIRAUHASSAIRAIDEN  
VERTAISTUKI-/JÄSENILTA

PUDASJÄRVELLÄ

Katsomme Reijo Laatikaisen luennon Syö hyvin-voi  
paremmin. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Seuraava vertaistuki-ilta on 10.3.

torstaina 10.2. klo 17.00
Palvelukeskuksessa, Kauppatie 25 

LÄÄKÄRILUENTO Raahessa la 26.3. 
Lähtö Pudasjärveltä klo 8.30 ja paluu n. klo 18.00.

Matkan hinta on jäseneltä 30€ ja ei jäseniltä 40€.
Hintaan sisältyy: Bussikuljetus Nevakiven bussilla, 
kiertoajelu Raahessa, lounas, Ulla Slaman luento 

kilpirauhassairauksista, kahvit.
Ilmoittautumiset ja lisätietoa Tuula Vikströmiltä 

050 485 5845 tai oskilpirauhasyhdistys@gmail.com

VUOKRATAAN 
riviatalohuoneisto 

4+k+s 96 m2

 Kurenalan keskustassa, 
lähellä palveluita.
p. 0400 399 830.

FC Kurenpoikien 
VUOSIKOKOUS 
pe 11.2.2022 klo 17.30
Ravintola Meritassa.

Johtokunta paikalle klo 17.00. 

Tervetuloa!  

Aluehallintovirasto on päätöksellään 3.2.2022 (Dnro 
PSAVI/9773/2020) myöntänyt Metsähallitukselle luvan 
Pärjänjoen ylittävän pyöräilysillan rakentamiseen 
Pudasjärven kaupungissa ja valmisteluluvan. Päätös on 
nähtävillä osoitteessa https://ylupa.avi.fi. Päätökseen saa 
hakea muutosta 14.3.2022 saakka. Muutoksenhakuohjeet 
ovat päätöksen liitteenä. 

ILMOITUS VESILAIN 
MUKAISEN PÄÄTÖKSEN 
ANTAMISESTA

MYYTÄVÄNÄ
Mustikoita ja 

kokonaisia 
puolukoita.
P. 040 578 1361. 

HALUTAAN OSTAA
omaan käyttöön 

4-vetotraktori.
hinta n. 15 000 euroa, esim. 

Valmet 405-55 malli.
P. 040 725 1846.

Kaisu 
Heikkinen

Aluevaalit käyty ja Liike Nytiltä pääsi läpi Pohjois-Pohjanmaalla Jus-
si Arponen ja varalla Alasimi Sami sekä Backman Pasi. Onnea Heil-
le! Kiitos kaikille Liike Nyt-puolueen äänestäjille ja kannustajille!

Olen todella tyytyväinen 1.4 kannatusprosenttiin Pudasjärvellä. 
Tästähän noustaan vielä! Lähdethän mukaan toimintaamme! Meil-
lä on huippuyhteistyö eri paikallisyhdistysten kanssa! Teemme työtä 
myös vaalien välillä!

Tiesithän myös, että Liike Nyt r.p:n puoluehallituksen puheen-
johtajana toimii kansanedustaja Hjallis Harkimo, varapuheenjoh-
tajana Karoliina Kähönen ja puoluesihteerinä Juhani Klementti.

Lähdethän sinäkin rohkeasti mukaan myös Pudasjärvellä Liike 
Nyttiläiseksi! 

Politiikan taskuun voi halutessaan ladata Play kaupasta/Liike 
Nyt. Hyödynnämme teknisiä ratkaisuja, kuten myös Liikkeen Net-
tiparlamenttia.

Liikkeen Naiset on perustettu 4.6.2020. ”Liikkeen Naiset myös 
edistää naisten osallisuutta politiikkaan ja yhteiskunnalliseen keskusteluun 
hyödyntämällä teknisiä ratkaisuja ja verkkoalustoja. Yhdistys luo yhteyksiä 
ja verkostoitumismahdollisuuksia poliittisesta toiminnasta ja vaikuttami-

sesta kiinnostuneille naisille.” Liike Nyt Naiset:
Puolueen jäseneksi pääsee liittymään netissä. 
Kun jäsenyys on hyväksytty, voi liittyä myös LN-
Naisiin. Liike Nyt löytyy myös fbstä, instasta yms!

Tapaamisiin!

Kiitos 
Liike Nyt puolueen äänestäjille!

Perussuomalaiset  
järjestäytyivät ja  

puivat  
aluevaalitulosta

Pudasjärven Perussuoma-
laiset ry:n hallitus kokoon-
tui järjestäytymiskoko-
ukseen Liepeen pappilan 
väentuvalla sunnuntai-
na 30.1. Kokous valitsi en-
simmäiseksi varapuheen-
johtajaksi Hannu Nissin 
ja toiseksi varapuheenjoh-
tajaksi Hannu Pulkkasen, 
joka valittiin myös hal-
lituksen edustajaksi val-
tuustoryhmän kokouksiin. 
Mirka Väyrynen jatkaa 
puheenjohtajana syysko-
kouksen päätöksen mu-
kaisesti, sihteerinä ja talou-
denhoitajana jatkaa Elleni 
Käsmä ja jäsenvastaava-
na jatkaa Jukka Puurunen. 
Hallituksen jäseninä toimi-
vat vuonna 2022 aiempi-
en lisäksi Juho Kellolam-
pi, Paula Soronen, Jouko 
Lohilahti, Seppo Huitsi ja 
Urpo Paavola.

Aluevaalien tulosta käy-
tiin läpi ja yhdyttiin puo-
luejohdon analyysin tulok-
siin myös paikallistasolla. 
Tulos jäi valtakunnan ta-
solla reilusti heikommaksi 
kuin odotettiin, kuitenkin 

tuloksen kanssa pystytään 
hyvin ”elämään” ja toimin-
taa jatketaan entistä päät-
täväisemmin. Paikalliset 
perussuomalaisten ehdok-
kaat tekivät paikallisyh-
distyksen tuella hyvää työ-
tä ja siinä mittakaavassa, 
kuin mahdollista oli. Aina 
on toki parannettavaa ja 
tuleviin eduskuntavaalei-
hin panostetaan eri mitta-
kaavassa. Ilahduttavana 
koettiin kuitenkin se, että 
Pudasjärven tulos perus-
suomalaisilla oli 11,9 pro-
senttia äänistä, joka oli 0,8 
prosenttiyksikköä parem-
pi kuin valtakunnan tasol-
la (11,1 %). Pohjois-Pohjan-
maalla perussuomalaisten 
kannatus jäi valtakunnan 
tasoa 0,3 prosenttiyksik-
köä heikommaksi ollen 
10,8 prosenttia. Paikallis-
yhdistys lausui kiitoksen-
sa myös kaikille äänestä-
jille, jotka meihin luottivat 
näissä ensimmäisissä alue-
vaaleissa.

Pudasjärven 
Perussuomalaiset ry

FC Kurenpojat
MIESTEN FUTSAL-KAKKONEN

FC KURENPOJAT - KEPS
SU 6.2. KLO 14  TS-SALILLA

Otteluun saa tulla yleisöä - vain terveenä. Vahva maskisuositus!
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Mystiseen mietiskelyyn tai-
puvainen ortodoksinen kirk-
ko on aina suosinut luosta-
rilaitosta. Paavo Koponen 
kertoo vuonna 1968 ilmesty-
neessä kirjassaan Laatokka 
Karjalan meri näin:

”Luostariin vetäytyneen 
ihmisen uskotaan parhaiten 
pystyvän hylkäämään kaiken 
epäoleellisen ja maallisen, 
mikä häiritsisi hänen sielunsa 
valmistautumista ottamaan 
vastaan Jumalan, alistumaan 
hänen johdatukseensa. Tä-
hän munkki ja nunna pää-
sevät elämällä askeettisesti, 
rukoilemalla ahkerasti ja täyt-
tämällä tunnollisesti kuuliai-
suustehtävää. Ympäristöönsä 
luostari vaikuttaa tekemällä 
lähetystyötä ja harjoittamalla 
hyväntekeväisyyttä.”

Valamon luostari – Laatokan helmi
359 munkkia ja 
562 noviisia  
vuonna 1913 
Laatokan saaristossa on noin 
50 saarta, joista Valamo on 
suurin ja kaunein. Saarella si-
jaitsevasta luostarista käyte-
tään myös nimeä Vanha Va-
lamo tai Laatokan Valamo. 
1300-luvulta lähtien toimineen 
luostarin perustajana pidetään 
kreikkalaissyntyistä munkki 
Sergeitä, joka oli lähtöisin kuu-
luisasta kreikkalaisesta Athok-
sen luostarista. 

Pakanalliset karjalaiset suh-
tautuivat häneen ensin viha-
mielisesti, mutta Sergei voitti 
pian heidän luottamuksensa. 
Ensimmäinen kasteelle tullut 
oli karjalainen talonpoika Her-
man, ja hänestä tuli luostarin 

toinen perustaja ja Sergein seu-
raaja Valamon luostarin johta-
jana.

Runsaslukuisimmillaan 
veljestö oli vuonna 1913, jol-
loin siihen kuului peräti 359 
munkkia ja 562 noviisia. Vuo-
rokauden jokaisella hetkellä 
oli oma tehtävänsä. Työ, ru-
koilu, jumalanpalvelukset, 
ruokailu ja lepo vuorottelivat 
harmonisesti. 

Paavo Koponen kertoo kir-
jassaan munkkien elämästä 
seuraavasti: ”Valamon mun-
keilla oli mahdollisuus valita 
kolmenlaisesta kilvoitteluta-
vasta sopivin. Useimmat mun-
kit asuivat pääluostarissa, teki-
vät saamaansa palvelutyötä ja 
kävivät yhteisissä jumalanpal-
veluksissa. Suurempaa rauhaa 
kaipaavat munkkiveljet saat-
toivat mennä johonkin pie-
neen alaluostariin eli skiittaan. 
Siellä oli mahdollisuus olla yk-
sin tai keskustella pienryhmis-

sä. 
Yksinkertaisinta, suoranai-

sen karua elämää haluavat 
munkit vetäytyivät erakoik-
si Valamon saariston tai man-
tereen yksinäisille paikoille, 
luoliin tai keljoihin (kammio). 
Erakkomunkki syventyi ruko-
uksen, mietiskelyn ja hengelli-
sen kirjallisuuden avulla oman 
tilansa arviointiin ja hengelli-
seen valmistautumiseen.”

Muutto Heinäve-
delle – luostarilla 
uusi alku 
Ensimmäinen maailmanso-
ta katkaisi luostarin yhteydet 
Venäjän ortodoksiseen kirk-
koon. Valamo jäi Suomen 
puolelle ja luostari liitettiin 
1920-luvuvulla Suomen or-
todoksisen kirkon yhteyteen. 
Talvisodassa luostariin alkoi 
kohdistua ilmahyökkäyksiä ja 
pommituksia 6. tammikuuta 

1940 alkaen. 
Tuhoisin pommitus tapah-

tui 4. helmikuuta 1940, jolloin 
luostari oli yhtenä suurena tu-
limerenä. Säännöllinen luos-
tarielämä Laatokan saarilla 
päättyi siihen ja luostarille oli 
etsittävä uudet tilat Suomen 
puolelta. Suomen armeijan 
kuorma-autot kiidättivät sekä 
veljestöä että luostarin ikone-
ja ja muita aarteita jäätietä pit-
kin turvaan.

Laatokan Valamo toi-
mi 1940-luvulta lähtien val-
tion maatilana, sotilastuki-
kohtana ja vanhainkotina, 

kunnes vuonna 1989 ensim-
mäiset munkit aloittivat luos-
taritoiminnan uudelleen. 
Rakennuksia ryhdyttiin kor-
jaamaan ja nykyisin ”Karjalan 
meren helmi” on jälleen yksi 
Venäjän merkittävimmistä 
miesluostareista ja suosittu 
matkailukohde.  Vuonna 2016 
se julistettiin Venäjän uudeksi 
hengelliseksi keskukseksi. 

Lehtemme lukijat pääsevät 
piakkoin tutustumaan myös 
Uuteen Valamoon.

Teksti ja kuvat 
Martti Kähkönen

Znamenie- eli ennusmerkki-ikonille rakennettu kappeli ra-
kennettiin Aleksanteri II:n Valamon vierailun kunniaksi vuon-
na 1858.

Valamon luostarin todellinen keskipiste on vuosina 1887–1896 rakennettu komea pääkirkko. Yläkirkko on omistettu Kristuk-
sen Kirkastumiselle ja alakirkko pyhittäjäisille Sergeille ja Hermanille. Pääkirkon torni kohoaa 70 metrin korkeuteen maan-
pinnasta, ja suurin kupoli on 42 metriä korkea. 

Herran taivaaseen astumiselle omistettu kappeli Öljymäellä.
Neitsyt Marian kuolonuneen nukkumisen muistolle omistet-
tu Getsemanen skiitan kirkko.

Luostarinlahden suulla olevalla Ristisaarella kimaltelee Py-
hän Nikolaoksen skiitan kullattu kupoli. Majakkanakin toimi-
nut kirkko pyhitettiin aikoinaan Pyhälle Nikolaokselle, joka 
oli mm. merenkulkijain suojelija.
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PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi, 

Puh. (08) 821 185

Tarjous on voimassa 28.2.2022 asti.Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

Locobase 
REPAIR 

30 g

6,50€
(norm. 7,94 €)

OP Pudasjärvi etsii hel-
mikuun ajan Pudasjärven 
yleishyödyllisiä yhdistyk-
siä, jotka voivat tulevana 
kesänä tarjota 15–17-vuo-
tiaille nuorille kesätyötä. 
Kesäduuni OP:n piikkiin 
-kampanjassa yhdistys tar-
joaa nuorelle työpaikan 
kahdeksi viikoksi, ja OP 
Pudasjärvi lahjoittaa nuo-
ren palkan yhdistykselle. 

Yleishyödyllinen yh-
distys voi palkata nuoren 
työskentelemään esimer-
kiksi urheiluseuran tai ky-
läyhdistyksen kesätapah-
tumissa, somereportteriksi, 
kunnossapitoon tai apu-
laisohjaajaksi kesäleirille. 
OP lahjoittaa yhdistyksel-
le nuoren palkan. Yhdistys 
puolestaan hoitaa käytän-
nön palkanmaksun ja vas-
taa työnantajavelvoitteista.

Ensikosketus työelä-
mään on nuorille tärkeä 
juttu, josta saatu koke-
mus kantaa pitkälle tule-
vaisuuteen ja opettaa nuo-
relle myös oman talouden 

hallintaa. Nuorilta kesällä 
2020 kerättyjen palauttei-
den mukaan 85 prosenttia 
koki, että kesätyöstä saa-
tu kokemus edistää heidän 
työllistymismahdollisuuk-
siaan myös tulevaisuudes-
sa. 

– Ensimmäisen kesätyö-
paikan saaminen avaa mo-
nelle nuorelle oven työelä-
mään. Haluamme tukea 
nuoria saamaan mahdolli-
sesti heidän ensimmäisen 
kesätyöpaikkansa. Teke-
mämme kyselyn mukaan 
nuoret oppivat työelämä-
taitojen lisäksi myös talous-
taitoja, sillä ensimmäinen 
kesätyöpalkka on monelle 
nuorelle tärkeä merkkipaa-
lu oman talouden näkökul-
masta, sanoo Pudasjärven 
OP:n toimitusjohtaja Pert-
ti Purola.

Kampanjan avulla OP 
Pudasjärvi haluaa myös 
tukea Pudasjärven yhdis-
tysten toimintaa. Tukea on 
tarjolla yhteensä 25 nuoren 
työllistämiseksi. OP Pudas-

järvi valitsee maaliskuun 
alussa tuen saavat yhdis-
tykset ja on yhteydessä 
kaikkiin tukea hakeneisiin 
yhdistyksiin.

Osuuspankit ympä-
ri Suomen tarjoavat ke-
sällä 2022 kesätyöpaikko-
ja 15–17-vuotiaille nuorille 
OP:n piikkiin yleishyödyl-
lisissä yhdistyksissä. Kam-
panja on osa OP:n vastuul-
lisuustyötä ja tavoitteena 
on työllistymisen rinnalla 
tukea nuorten taloustaito-
jen oppimista.

Yhdistykset voivat ha-
kea Kesäduuni OP:n piik-
kiin -tukea helmikuun lop-
puun asti osoitteessa op.fi/
pudasjarvi.

Nuoret voivat hakea 
Kesäduuni OP:n piikkiin 
-kampanjan yhdistysten 
tarjoamaa kesätyötä 14.3. 
–17.4.2022. Ohjeistus ke-
sätyönhakuun julkaistaan 
hakuajan alkaessa osoit-
teessa op.fi/pudasjarvi.

OP Pudasjärvi tiedotus  

OP Pudasjärvi tarjoaa Kesäduunin 
25 nuorelle OP:n piikkiin ja 

kutsuu mukaan kesätyöntekijöitä 
tarvitsevia yhdistyksiä

kalakaveri.fi    koirakaveri.fi    040 952 8336

KALAKAVERI
TO-PE 3.-4.2. klo 9.00-17.00 

ENT. KIRJAKAUPAN TILOISSA

Kalakaverin  
PUKINNAHKAISET

TALVITYÖKÄSINEET

PAKSUT 
MERINOVILLAHOUSUT 

4850
KALAKAVERIN 

MONITOIMITIMANTTI 
5 IN 1

- kovasta hinnannoususta huolimatta 

2450
KASSIT, REPUT, 

MATKALAUKUT YM. 

-50-80%12125050

vain

Hinnan noususta huolimatta

vain

VILLASUKAT
(80%)

1000

Miesten 
FLANELLIPAIDAT

1280

VOLFRAM-MORRIT

220

VÄRIKOUKUT

300

800

KELKKAKÄSINEET
irrotettava vuori 

1475

VIRUKSENTAPPO-
KÄSINEET

500

Kotimaiset
POSSUNKORVAT

100

Naisten ja miesten
DEMINHOUSUT

3 paria

3 kpl

(39,50)

(15,90)

Pudasjärven kaupungin 
koronarajoitukset helmikuussa

Pohjois-Pohjanmaan alue-
hallintovirasto on 28.1. 
tehnyt päätöksen, jolla se 
velvoittaa Pohjois-Poh-
janmaan kuntien alueiden 
toimijoita järjestämään 
yleisölle avoimien ja raja-
tun asiakas- tai osallistuja-
piirin oleskeluun tarkoitet-
tujen tilojen käytön siten, 
että asiakkaiden ja toimin-
taan osallistuvien sekä 
seurueiden lähikontak-
tin aiheuttamaa tartunnan 
riskiä voidaan ehkäistä. 
Aluehallintoviraston pää-
tös on voimassa 1.–28.2.

Johtoryhmä päätti luo-
pua koronapassin pyytä-
misestä kaupungin pal-
veluissa 1.2. lähtien. 
Koronapassin käyttö ei 
ole tässä tilanteessa ter-
veysturvallisuuden nä-
kökulmasta perusteltua. 
Omikron-muunnos levi-
ää aiempia herkemmin, 
osittain myös rokotettu-
jen kautta. Tärkeintä on 
toteuttaa edelleen mui-
ta toimia, joilla tartunnan 
riskiä voidaan ehkäistä. 
Kaupungin tiloissa toimi-
vat yhdistykset, tapahtu-
manjärjestäjät sekä muut 
toimijat vastaavat itse ter-

veysturvallisuuteen liitty-
vistä ratkaisuistaan, ja voi-
vat halutessaan edellyttää 
myös koronapassia.

Pudasjärven kaupun-
gin johtoryhmä päätti 
tiistaina 1.2. kunnan toi-
mivallassa olevista ra-
joituksista STM:n, Poh-
jois-Pohjanmaan 
aluehallintoviranomai-
sen ja alueellisen koordi-
naatioryhmän suositusten 
mukaisesti. Kuntalaisia 
pyydetään kuitenkin huo-
mioimaan, että omikron-
muunnoksen nopean 
leviämisen vuoksi rajoi-
tuksissa voi mahdollisesti 
tulla muutoksia nopealla-
kin aikataululla myös Poh-
jois-Pohjanmaalla.

Johtoryhmän päätös 
koskee Pudasjärven kau-
pungin tilojen käytön ra-
joittamista sekä hygie-
nia- ja turvallisuusohjeita 
seuraavasti:

Tapahtumat ja 
yleisötilaisuudet
Pohjois-Suomen aluehal-
lintoviraston päätöksen 
mukaan sisä- ja ulkotilois-
sa voidaan järjestää ylei-

sötapahtumia. Toimijoita 
velvoitetaan järjestämään 
tilojen käyttö siten, että 
asiakkaiden ja toimintaan 
osallistuvien sekä seuru-
eiden lähikontaktin aihe-
uttamaa tartunnan riskiä 
voidaan ehkäistä. Toimija 
voi toteuttaa velvoitteensa 
asiakasmäärää rajoittamal-
la, asiakaspaikka- tai tila-
järjestelyin taikka muulla 
toimintansa erityispiirteet 
huomioon ottavalla taval-
la. Velvoitteiden noudat-
tamisesta on tehtävä kir-
jallinen suunnitelma, joka 
on pidettävä asiakkaiden 
ja osallistujien nähtävillä. 

Tila tai palvelu 
avoinna,  
rajoituksia  
voimassa  
Puikkarin saunat ja allas-
osasto ovat avoinna. Yhtä-
aikaisten kävijöiden määrä 
on rajattu 50 henkilöön. 

Puikkarin kuntosali on 
avoinna. Yhtäaikaisten kä-
vijöiden määrä on rajattu 
10 henkilöön. Omatoimi-
käyttö lätkällä on keskey-
tetty.

Sammelvuo -sali sekä 

muut ryhmäliikuntaan tar-
koitetut tilat ovat avoinna. 
Ryhmäharrastustoimin-
nassa on huomioitava seu-
raavat ohjeistukset:

Kansalaisopiston ope-
tus on käynnissä, ja opis-
kelijoita tiedotetaan 
yksittäisten kurssien ti-
lanteesta tarpeen mukaan. 
Myös maahanmuuttaji-
en Suomistartti-opetus on 
käynnissä. 

Kirjasto on avoinna. 
Yhtäaikaisten asiakkaiden 
määrää ei rajoiteta pääkir-
jastossa. Omatoimikirjasto 
on avoinna. Kirjastoauto 
liikennöi reitillä rajoitetuin 
asiakasmäärin (3 henkilöä 
kerrallaan). 

Nuorisotilat ovat 
avoinna. Tilassa saa oleilla 
enintään 20 asiakasta ker-
rallaan. 

Taidekamari on avoin-
na. Tilassa saa oleilla enin-
tään 10 asiakasta kerral-
laan. 

Kaupunki tiedotus 


