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www.porokilpailijat.

1. POROCUP OSAKILPAILU

Järjestäjä: Nuorittan nuorisoseura ry • 

NUORITTA

Lauantai 19.2. klo 11.00

ŸKilpailujen avaus

ŸKuuman sarjan alkuerät 

ŸYleisen sarjan alkuerät 

ŸKarsinta-ajo

Sunnuntai 20.2. klo 11.00

ŸKilpailujen avaus

ŸYleisen sarjan välierät

ŸKuuman sarjan välierät

Ÿ Juniori sarja 2-3 ryhmissä

ŸYleisen sarjan finaalit

ŸKuuman sarjan finaalit

ŸPalkintojenjako

VII Erkki Pähtilän muistoajo

Saarisuo, Hetekyläntie 1797, Ylikiiminki

Liput: 10 €/päivä, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi.

Lisätietoja: www.facebook.com/porokilpailijat 

Huom! Pe 11.2. liike poikkeuksellisesti suljettuna.

Optikon näöntutkimus 0€! 
Lääkäriajat: ke 30.3., ke 13.4. ja ke 11.5.Lääkäriajat: ke 30.3., ke 13.4. ja ke 11.5.

Avoinna: ma-to klo 10-17, pe klo 10-15, la suljettu.Avoinna: ma-to klo 10-17, pe klo 10-15, la suljettu.

Varaa aika 
P. 040 821 1819

Kevään uudet

aurinkolasimallit 

saapuneet mm.

Bollet, Superdry 

yms.   

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

109109--.. 109109--..
Rajoitettu erä! Rajoitettu erä!

KUULOSUOJAIN 3M KUULOSUOJAIN 3M 
PELTOR SPORT TAC PELTOR SPORT TAC 

KUULEVA KUULEVA 
METSÄSTYKSEENMETSÄSTYKSEEN

KYPÄRÄPAKETTI KYPÄRÄPAKETTI 
3M PELTOR 3M PELTOR 

METSURILLE METSURILLE 
RADIO/MP3RADIO/MP3

Oikopolku 2, 045 695 9925
hallacatering@gmail.com
www.hallacatering.com

OLEMME AVANNEET 
LOUNAS-KAHVILAMME

AUKIOLOAJAT:
 ma-ke  9-16
 to-pe  9-18  
 la ja su  suljettu 

Uusissa tiloissa Hirsihovissa Uusissa tiloissa Hirsihovissa 
osoitteessa Oikopolku 2. osoitteessa Oikopolku 2. 

KOTIRUOKALOUNAS 
ma-pe klo 10.30-13.30. 
Valikoimassa myös Hallan salaatit ja 

patongit sekä helmikuun ajan 
uuniperunat ja toastit. 

Vitriinistä suolaista ja makeaa. 
Toimitamme lämpimän lounaan myös 

kotiovelle/työpaikoille.

TERVETULOA!TERVETULOA!

 OHTOSEN 
-KUUTAMO 

HIIHTO
keskiviikkona 16.2. 

klo 17–18. 
Lähtöpaikka Rojola, 

Rojolantie 504

Kuutamon loisteessa 
sekä kynttilöiden valossa 

hiihdetään Ohtosen 
Autiotuvalle. 

Nokipannukahvien, 
lämpimän mehun ja 

nuotiomakkaran 
nauttimisen jälkeen 

takaisin. Matka yhteen 
suuntaan 5,8 km.

Kaikkien osallistujien 
kesken arvontaa.

                             
Ilmoita osallistumisesi 

– tiedämme varata 
tarjoiluita riittävästi - 

heino.ruuskanen@
pudasjarvi.fi 
0400 346 097

Pudasjärven kaupunki 
liikuntapalvelut, 
Ohtosen Ystävät
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 13.2.2022 kello 10. Toimit-
taa Anneli Toppinen, avustaa Oskari Holmström ja Tiina In-
keroinen, kanttorina Keijo Piirainen. Isosten siunaaminen. 
Striimaus YouTube-kanavan kautta. 
Raamattupiiri rippikoulusalissa keskiviikkoisin kello 18. 
Lapsiparkki pe 18.2 kello 9.30–12 seurakuntakodilla. Voit 
tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin. Lapsi-
parkkiin otetaan 10 lasta kerrallaan, joista 4 voi olla vai-
pallisia. Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille P. 040 
8684730/Tanja. Laitathan lapsellesi pienen välipalan ja juo-
man mukaan, vaippaa tarvitsevalle vaippa ja pyyhe.
Perhekerhon Pikkukirkko YouTube-kanavalla ke 16.2. 
kello 10. Aiheena ystävyys ja erilaisuus.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597. 
Lähetyksen tupakahvila rippikoulusalissa keskiviikkoisin 
kello 10-12. Pullaa myytävänä myös kotiin vietäväksi.
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkko-
herranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–14 
sekä to kello 12–15. p. 08 882 3100.  
Rauhanyhdistykset: Vuosikokous ja seurat etälähetykse-
nä Paukkerinharjun kylätalolta su 13.2. kello 13 (Urpo Il-
likainen). Pudasjärven Rauhanyhdistys järjestää nettiseurat 
su 13.2. klo 13.00. Eero Illikainen ja Seppo Leppänen.
Kuolleet: Kaarlo Hannes Korteslahti 90 v.
 

Sain alkuvuodesta olla muka-
na matkalla, jossa Oulun piispa 
Jukka Keskitalo vieraili Roo-
massa ja Vatikaanissa. Matkal-
la oli mukana edustajia Oulun 
hiippakunnasta ja Suomen ka-
tolilaisesta kirkosta. Matka si-
joittui tammikuuhun, koska 
19.1 vietetään Pyhän Henrikin 
muistopäivää. Piispa Henrik oli 
Suomen ensimmäinen piispa 
ja hänen ansiostaan kristinus-
ko levittäytyi laajemmin tän-
ne Suomeen. Matkan yksi pää-
tapahtumista oli, kun saimme 
viettää Pyhän Henrikin päivän 
messua eräässä Rooman suu-
rimmista kirkoista, Santa Ma-
ria Sopra Minervassa. Messus-
sa saarnasi Suomen katolisen 
kirkon emerituspiispa Teemu 
Sippo. 

Miksi sitten tuolle eku-
meeniselle matkalle lähdet-
tiin ja tuo yhteinen messu jär-
jestettiin? Ekumenia tarkoittaa 
sitä, että kristilliset kirkot ja 
tunnustuskunnat pyrkivät löy-
tämään läheisempää yhteyt-
tä ja yhteistyötä. Yhdestä Jee-
suksen seuraajien joukosta on 
aikojen saatossa tullut useita 
erilaisia kirkkoja. Kristus itse 
halusi, että hänen seuraajan-
sa pysyisivät yhteydessä kes-
kenään: Minä rukoilen, että he 
kaikki olisivat yhtä, niin kuin 
sinä, Isä, olet minussa ja minä 
sinussa. Niin tulee heidänkin 
olla yhtä meidän kanssamme, 
jotta maailma uskoisi sinun lä-
hettäneen minut. Joh. 17:22

Tuo Jeesuksen antama teh-
tävä kutsuu meitä kaikkia et-

simään meitä kristittyjä yhdis-
täviä asioita. Jumala, hänen 
poikansa Jeesus ja Pyhä Henki 
ovat sitä yhteistä, mistä koko 
kristinusko kumpuaa. Jee-
suksen tavoitteena oli ja on, 
että hyvä sanoma Hänestä sai-
si levitä kaikkialle maailmaan. 
Tuolla tammikuisella matkalla 
me eri kirkoista olevat ihmiset 
saimme tuntea, että aito yhte-
ys toisiimme on mahdollinen, 
vaikka ajattelemme joistakin 
asioista eri lailla. Etsitään siis 
yhdessä erityisesti sitä, mikä 
meitä yhdistää Kristukseen ja 
toinen toisiimme. 

Virsi 454:
1. Liekkejä on monta, 
valo on yksi,
hän on Jeesus Kristus.

Liekkejä on monta, 
valo on yksi.
Hän yhdistää meidät.

3. Lahjat ovat monet, 
Henki on yksi,
hän on Henki Herran.
Lahjat ovat monet, 
Henki on yksi.
Hän yhdistää meidät.

4. Palvelijaa monta, 
yksi on Herra,
Herra Jeesus Kristus.
Palvelijaa monta, 
yksi on Herra.
Hän yhdistää meidät.

Keijo 
Piirainen

…että he kaikki olisivat yhtä 

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 ”Ape” Nieminen 
050 533 8779
nieminen.ape@gmail.com

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakkaamme

Kaarlo Hannes 
KORTESLAHTI
s. 20.4.1931 Pudasjärvi
k. 21.1.2022 Pudasjärvi

Rakkaudella muistaen ja kaivaten

Annu
Erkki
Pirjo ja Harri
Ari ja Irmeli
Markku ja Anne
Lastenlapset perheineen
sisarukset perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Vei kotiin Herra jo uupuneen,
elon pitkän kulkea antoi.
Otti syliinsä vanhan ja väsyneen,
hänet rauhan rantahan kantoi.
Puoliso ja lapset

Oli sulla sydän niin lämmin, hellä,
oli siellä paikka meillä jokaisella,
mitään et pyytänyt, paljon annoit
aina muistit ja huolta kannoit.
Lastenlapset perheineen

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa 
5.2.2022 Pudasjärven kirkossa. 

Lämmin kiitos osanotosta.

Yhteisvastuukeräys on Suo-
men ev.lut. kirkon järjestä-
mä valtakunnallinen kerä-
ys. Keräyksestä menee 60 
prosenttia Kirkon ulkomaa-
navun katastrofirahastoon 
ja 40 prosenttia kotimaahan. 
Tämän vuotisen Yhteisvas-
tuukeräyksen kampanjatee-
ma on ”Lahjoita mulle huo-
minen”. Keräys nostaa esille 
lasten ja nuorten hädän ko-
kemuksen, jota pitkittynyt 
korona-aika on lisännyt. 
Maailmanlaajuinen pan-
demia on osunut lapsille ja 
nuorille herkkään ikävaihee-
seen ja koetellut ikäpolvea 
kovalla kädellä niin Suomes-
sa kuin globaalisti maailmal-
la. Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos THL:n vuonna 
2021 toteuttaman kouluter-
veyskyselyn tulokset paljas-
tivat suomalaisnuorten mie-
lenterveyden heikentyneen 
pandemian aikana. Saman-
suuntaisia tuloksia on rapor-
toitu maailmanlaajuisesti.

Yhteisvastuukeräys al-
koi valtakunnallisesti, kuin 
myös Pudasjärvellä, viralli-
sesti kynttilänpäivänä hel-
mikuun alussa. Seurakun-
nat keräävät varoja erilaisin 
tavoin. Meillä Pudasjärvellä 
kartutetaan summaa lipas-
keräyksillä ja erilaisilla Yh-
teisvastuun tapahtumilla. 
Keskustan ruokakauppojen 
ja liikenneasemien kassoilla 
on koko keräyksen ajan ke-
räyslippaita, joihin voi pu-
dotella kilisevää tai kahi-

sevaa haluamansa määrän. 
Myös kotisohvalta voi osal-
listua keräykseen sähköisel-
lä nettilahjoituksella. Seura-
kunnan kotisivuilta löytyy 
”Lahjoita Yhteisvastuuke-
räykseen” -kuvake, jonka 
kautta voi oman verkkopan-
kin kautta lahjoittaa halu-
amansa summan keräykseen

Perinteinen ”ovelta ovel-
le” -keräys on jäänyt koro-
nan vuoksi väliin kahtena 
vuotena. Tänä vuonna on 
tarkoitus ”ovelta ovelle” -ke-
räys toteuttaa ”vanhaan hy-
vään malliin”, kun merk-
kejä koronan hiipumisesta 
on ilmassa. Loppukesästä 
on suunnitelmissa toteuttaa 
viimevuotiseen tapaan tori-
tapahtuma, jossa on tarjol-
la monenlaista ohjelmaa ja 
leppoisaa yhdessäoloa sekä 
syötäväksi makkaraa ja voh-
velikahvia. 

Tämän vuoden ensim-
mäinen Yhteisvastuutapah-
tuma on laskiaistiistaina, 
jolloin seurakuntatalolla jär-
jestetään Yhteisvastuun hy-
väksi hernekeittolounas. Ta-
pahtuman yhteydessä on 
ajatus järjestää muuta pientä 
ohjelmaa, jos vain kokoontu-
misrajoitukset ja -ohjeistuk-
set näin suo. Keräysaikaa on 
aina syyskuulle saakka, jo-
ten erilaisille toteutuksille on 
hyvin aikaa.

Tänä vuonna emme ole 
asettaneet Yhteisvastuukerä-
ykselle rahallista tavoitetta. 
Tarkoituksena on järjestää 

hyvä, osallistava ja innosta-
va keräys. Yhdessä tekemi-
nen ja yhdessä oleminen on 
näinä aikoina tärkeää, pal-
kitsevaa ja virkistävää. Jo-
kaisella on mahdollisuus 
osallistua keräykseen lah-
joittajana, vapaaehtoisena tai 
molempina. Ole yhteydessä 
diakoniatyöhön, jos haluat 
toimia keräyksessä vapaaeh-
toisena, vaikka lipaskerääjä-
nä tai tapahtuma-avustaja-
na.

Kun osallistut ja lahjoi-
tat kotiseurakunnan järjestä-
miin Yhteisvastuukeräysjut-
tuihin, niin lahjoituksestasi 
tulee aina 20 prosenttia ko-
tiseurakunnan diakoniatyöl-
le. Diakoniatyö käyttää va-
rat tämän vuoden teeman 
mukaisesti lasten ja nuorten 
auttamiseen. 

YHTEISVASTUUKERÄYS 2022 
kerää varoja lapsille ja nuorille

Seurakunnan oma Yhteisvastuu -muki tulee myyntiin helmi-
kuun aikana. 

Meillä on tulossa myyn-
tiin ihan oma Yhteisvastuu-
tuote, jota koristellaan ihan 
omin kätösin. Tuomme hel-
mikuun aikana myyntiin 
Yhteisvastuu -mukin, jos-
sa on piirrettynä keräyksen 
tunnuslause ”Lahjoita mul-
le huominen” sekä Yhteis-
vastuusydän. Koristelemme 
näitä mukeja seurakunnan 
eri ryhmien kanssa. Ole kuu-
lolla, kohta puoliin uniikkeja 
mukeja on saatavilla.

Kiitos 
osallistumisestasi 

Yhteisvastuukeräykseen! 
Tehdään yhdessä hyvää!

Marko Väyrynen
Yhteisvastuukeräyksen 

keräyspäällikkö
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10.- 4
PKT

 

COSTA RICA  
JAUHETUT KAHVIT
400-500 g (5,00-6,25/kg)  
Ei Reilu kauppa,  
ei premium blendit  
eikä maakahvit  
(Brazil, Colombia tai Guatemala)

Ilman Plussa-korttia 3,99 pkt (7,98-9,98/kg)
-37%

PLUSSA-KORTILLA
Rajoitus 1 erä/talous

IS-testin 2. sija

Rajoitus 3 rs/talousIlman Plussa-korttia 1,39-1,59 rs (2,74-3,41/kg)
-28-37%

PLUSSA-KORTILLA1.-RS

 

ISOJA  
VAPAAN KANAN MUNIA
L6/408 g tai

VIRIKE  
KANANMUNA
M10/580 g (1,72-2,45/kg)

TULPPAANI
25 kpl, värimix 
Suomi

10.- SUOMI

YSTÄVÄNPÄIVÄ 
MA 14.2.

Fazer 

SININEN  
MAITOSUKLAA sekä  
MAKU- ja TUMMA- 
SUKLAALEVYT
190-200 g (10,00-10,53/kg)  
Ei Winter

10.-
Ilman Plussa-korttia  2,35-2,79 kpl (11,75-14,68/kg)

-14-28%
PLUSSA-KORTILLA5

KPL

Tavallista parempi ruokakauppa

P U D A S J Ä R V I

LUE  
TARJOUSLEHTEMME  

MYÖS DIGINÄ
k-supermarket.fi/tarjoukset

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

699
PKT

249
PKT

Ilman Plussa-korttia 3,29 pkt (6,58/kg)
-24%

PLUSSA-KORTILLA

Atria
NAUDAN  
JAUHELIHA 17 %
1 kg 
Rajoitus 2 pkt/talous

Valio
VOI  
NORMAALISUOLAINEN
500 g (4,98/kg)

Rajoitus 2 pkt/talous

KILON PAKETTI

NIPPU

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 10.-13.2. ELLEI TOISIN MAINITA 
Tarjoustuotteita rajoitettu määrä

Perheen parhaaksi -projekti 
on seurakunnan ja kaupun-
gin eri yhteistyötahojen yhtei-
nen projekti, jonka tarkoitus 
on auttaa ja tukea lapsiper-
heiden hyvinvointia paikka-
kunnalla. Kaksi viikkoa sitten 
esittelyssä oli nuorisopalve-
lut. Nyt esittelyvuorossa on 
opiskeluhuollon palvelut.

Kuraattori- ja  
psykologipalvelut 
Opiskeluhuollon tavoittee-
na on edistää niin oppilaiden 
ja opiskelijoiden kuin koko 
opiskeluyhteisön ja kouluym-
päristön hyvinvointia sekä yl-
läpitää ja luoda edellytyksiä 
hyvälle oppimiselle. Opiske-
luhuoltoa toteutetaan mo-
nialaisena yhteistyönä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että opiskelu-
huoltoa tehdään yhdessä op-
pilaiden tai opiskelijoiden, 
heidän huoltajiensa, koulun 
henkilökunnan ja tarvittaes-
sa muiden yhteistyötahojen 
kanssa.   

Opiskeluhuolto jakautuu 
yhteisölliseen ja yksilökoh-
taiseen opiskeluhuoltoon. 
Yhteisöllisellä opiskeluhuol-
lolla tarkoitetaan ehkäise-
vää työtä, jota tehdään laa-
jemmin koko kouluyhteisön 
hyväksi. Yhteisöllistä opis-
keluhuoltoa voi olla myös 

PERHEEN PARHAAKSI 
– ”Armoa, toivoa ja rakkautta”

esimerkiksi koulukuraatto-
rin tai koulupsykologin pitä-
mä tunti luokalle. Yksilökoh-
taista opiskeluhuoltoa ovat 
esimerkiksi koulupsykologin 
tekemät tutkimukset sekä op-
pilaan tai opiskelijan yksilö-
käynnit koulukuraattorin ja/
tai koulupsykologin luona.   

Pudasjärvellä toimii kak-
si koulukuraattoria ja yksi 
koulupsykologi. Toinen kou-
lukuraattorin paikka on täl-
lä hetkellä täyttämättä. Virva 
Siira 040 167 6231, Suvi Ki-
pinä 050 574 4383 sähköpos-
ti etunimi.sukunimi@oulun-
kaari.com 

Kouluterveyden-
huolto 
Kouluterveydenhuolto on 
oppilaille ja opiskelijoille ja 
heidän perheilleen suunnat-
tu, lainsäädännöllä säädetty 
maksuton perusterveyden-
huollon palvelu, joka on saa-
tavilla koulupäivien aikana 
joko koululla tai sen läheisyy-
dessä.   

Kouluterveydenhuolto on 
osa opiskeluhuollon palve-
luja. Kouluterveydenhuol-
lon palveluihin kuuluu vuo-
siluokittain oppilaan kasvun 
ja kehityksen sekä terveyden 
ja hyvinvoinnin seuraaminen 
ja edistäminen eli terveys-

tarkastukset, sairasvastaan-
otto ilman ajanvarausta, ro-
kotusohjelman mukaisten 
rokotusten antaminen, oppi-
laan huoltajien tukeminen, 
oppilaan terveydentilan to-
teamista varten tarpeelliset 
erikoistutkimukset, mielen-
terveys- ja päihdetyö sekä 
seksuaaliterveyden edistämi-
nen. Kouluterveydenhuolto 
tukee oppilaita ja opiskelijoi-
ta ja tarvittaessa ohjaa jat-
kotutkimuksiin tai jatkohoi-
toon. Kouluterveydenhuolto 
myös edistää ja seuraa koko 
oppilaitoksen opiskeluympä-
ristön terveellisyyttä ja tur-
vallisuutta sekä koko opiske-
luyhteisön hyvinvointia.  

Sari Nieminen 050 592 
9787, Kristiina Tolonen 040 
731 3602, Elina Tiirola 0400 
193 691, etunimi.sukunimi@
oulunkaari.com

Projekti on saanut 
oman logon
Perheen parhaaksi -projek-
ti järjesti nuorille logosuun-
nittelukilpailun, jonka myö-
tä saatiin projektille mainio 
logo. Sen ovat suunnitelleet 
ja tehneet Viivi Korhonen ja 
Kata Särkelä. 

-Logon tekemisessä oli 
lähtöajatuksena kaverit ja 
oma perhe, Viivi kommentoi 

logon tekemisestä. 
Katan ajatukset olivat sa-

mansuuntaiset kuin Viivillä-
kin. 

-Mietin minun ja Viivin 
välistä kaverisuhdetta ja sii-
tä tuli mieleen värikkyys. Vä-
rit sopivat minun mielestä lo-
goon hyvin.

Logossa on hyvin tuotu 
esille projektin tarkoitus eli 
yhteistyön rakentaminen ja 
perheiden tukeminen. Logon 
tekijät ovat hienosti kuvan-
neet projektin tunnuslauseen 
”uskoa, toivoa ja rakkautta” 
erilaisin symbolein. Tekijät 
ovat saaneet palkkionsa hy-
vin tehdystä työstä ja logo tu-
lee näkymään mm. Perheen 
parhaaksi -projektin tiedot-
teissa.

Marko Väyrynen
diakoni, 

Perheen parhaaksi 
-projekti

Viivi Korhosen ja Kata Särke-
län suunnittelema Perheen 
parhaaksi -logo.

Liittoutumattomuus 
paras rauhan tae

Rauhanaika on kestänyt 
Suomessa noin 80 vuotta, 
eikä uhkia ole näköpiiris-
sä. Presidentti Sauli Nii-
nistö on hoitanut ulkosuh-
teita hyvin, niin itään kuin 
länteen päin. Maltti on 
valttia, ei pidä lähteä yltiö-
päisesti kaikenlaisten neu-
vojien tahtoa täyttämään. 
Nyt on liikkeellä monen-
laista intoilijaa, provosoi-
daan keinoja kaihtamatta, 
jotta saataisiin Eurooppa 
liekkeihin. Minun mieles-
täni ei pitäisi liittyä soti-
lasliitto Natoon. Meillä on 
ihan tarpeeksi maksamis-
ta EU:n jäsenmaksuissa, 
sekä muissa yhteisvastuis-
sa. Naton jäsenmaksua en 
tiedä, mutta veikkaan sen 
olevan lähellä miljardia 
euroa vuodessa. Toisek-
si tämän jutun otsikko on 
tärkein elementti, rauhan 
säilymiseksi. 

Sitten ihmettelen Suo-
men erikoista oikeustajua 
ja syytekynnystä. Kadut 
saapi tukkia ja mellakoida 
vuorokausia, tehdä hait-
taa tavallisille ihmisille, 
eikä siinä ole moitittavaa. 
Mutta kun kansanedustaja 
Päivi Räsänen viittaa Raa-
matun jakeisiin, niin hän 
joutuu tästä vastaamaan 
oikeudessa. Räsäselle luet-
tiin peräti kolme erilaista 
syytettä Raamatun tulkin-
nasta. Uskonnonvapaus 
on asetettu kyseenalaisek-
si. Mihin tämä virkaih-
misten näköalattomuus 
vielä johtaakaan? Kadut 
tukkimalla ei polttoainei-
den hinnat laske.

Mauno  
Ruokangas

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä jo

KESKIVIIKKONA
www.vkkmedia.fi



4 PUDASjärveläinen Nro 6 •  to 10.2.2022

Koillismaan 
kansallispuistoissa 
retkeiltiin jälleen 

ennätystahtiin
Koillismaan kansallispuis-
tojen käyntimäärät jatkoi-
vat kasvuaan viime vuon-
na. Toinen koronavuosi 
osoitti, ettei Koillismaan 
kansallispuistojen lumo-
voima hiivu. Oulanka, 
Syöte ja Riisitunturi kas-
vattivat kaikki käyntimää-
riään, mutta Riisitunturin 
34 prosentin kasvu oli ihan 
omassa luokassaan. Käyn-
timäärä kipusi vuoden 
2020 noin 67 000 käynnis-
tä jo lähes 90 000 käyntiin. 

“Hyvän rahoitustilan-
teen ansiosta olemme pys-
tyneet vastaamaan kasvun 
asettamiin haasteisiin. Py-
säköintialuetta on laajen-
nettu, tietä kunnostettu ja 
retkeilyrakenteita uusit-
tu. Luonnonsuojelualuei-
den kestävä virkistyskäyt-
tö edellyttää, että puitteet 
ovat kunnossa”, toteaa 
puistonjohtaja Sari Ala-
tossava Metsähallituksen 
Luontopalveluista. 

Oulangan ja Syötteen 
edellisvuoden hurjat kas-
vukäyrät tasoittuivat hie-
man, mutta osoittivat silti 
reipasta kasvua. Oulangal-
la vierailtiin 253 000 kertaa, 

mikä oli seitsemän pro-
senttia edellisvuotta enem-
män. Oulanka oli koko 
maan viidenneksi suosi-
tuin kansallispuisto.  

Syötteen käynnit kas-
voivat neljä prosenttia, lä-
hes 118 000 käyntiin. Iso-
Syötteen retkeilyalue 
kasvatti niin ikään käyn-
timääriään neljä prosent-
tia, 71 000 käyntiin. Myös 
Syötteellä ja Oulangalla on 
tehty mittavia investointe-
ja retkeilyrakenteisiin, ku-
ten reittien kestävöinteihin 
ja taukopaikkojen kunnos-
tamiseen. Töitä jatketaan 
tänä vuonna. 

Valtakunnallisesti Koil-
lismaa ja Lappi hyötyivät 
eniten kotimaan matkailun 
kasvusta, loma-asunnoilla 
tehtävästä etätyöstä ja kan-
sallispuistojen ennätyk-
sellisestä suosiosta myös 
kesäkohteina. Etelä-Suo-
messa kansallispuistojen 
käyntimäärät laskivat hie-
man vuodesta 2020, mutta 
olivat sielläkin korkeampia 
kuin ennen pandemiaa.

Metsähallitus tiedotus 

Taannoin oltiin paikallis-
lehdessä huolissaan - ai-
nakin näennäisesti - ikäih-
misten liikunnasta ja 
liikuntamahdollisuuksis-
ta. Mitä se käytännössä 
tarkoittaa Pudasjärvellä, 
jos liikuntapaikkojen yllä-
pidon nykyisistä kustan-
nuksista pitäisi joidenkin 
vaatimusten mukaan lei-
kata 30 prosenttia? Olen 
sitä mieltä, että vaikka 
kunnan terveydenhuolto 
siirtyykin pois kunnan jär-
jestämisvastuulta, on sai-
rauksien ennaltaehkäisy 
kaiken A ja O. Siihen liike 
on paras lääke!

Vaikka kunnan ”keu-
lapäättäjät” ja osa verova-
roista siirtyvät ylemmälle 
hallintoportaalle, oletan, 
että myös kunnan käyt-
töön jäävillä verovaroilla 
pidetään talvella suksila-
tuja auki ja tasapuolisesti 
taajaman eri kulmilla ny-
kyisten urakkasopimusten 
jälkeenkin.

Rimmin latu palvelee 
Rimmin ja Mursunsaaren 
alueen kuntoilijoita siinä 
missä Sivakka-alueen la-
dut sen kulman hiihteli-

jöitä. Edellytän, että vas-
taisuudessakin on varaa 
ajaa koneella vajaan kol-
men kilometrin Rimmin 
latu hiihtäen kuntoilevi-
en käyttöön! Vaikka Rim-
millä ei olekaan enää kou-
lulaisia latuja polkemassa, 
on siellä lukuisia ”suksi-
joita”, suuri osa iäkkäitä ja 
autottomiakin, jotka mie-
luummin hiihtävät muu-
takin kuin umpihankea. 
Nytkin latu on ollut sau-
vojen jäljistä päätellen ko-
vassa käytössä.

Alueella asuu myös 
paljon lapsia, joten toivon, 
että entistä useampi lapsi 
ja nuori löytäisi suksineen 
ladulle ja saisi hiihdos-
ta elinikäisen harrastuk-
sen itselleen hyvinvoin-
tia tuomaan ja nuortenkin 
kansansairauksia ehkäi-
semään. ”Minkä nuorena 
oppii, sen vanhana taitaa”. 
Sivukylille tarvitaan tasa-
puolisesti laturahat myös!

Maija Liisa Inget
liikunnanohjaaja,

luokanopettaja, Huk, 
eläkeläinen, hiihtäjä

Liikunta on 
parasta lääkettä

Nuorten taiteilijoiden 
yhteisnäyttely Pirtissä

Vasemmalla Niilo Kemppainen 21, Jonas Vuorma 25, Saku Santeri Heinonen 47 ja Mitra Raas-
sina 25 opiskelevat ensimmäistä vuotta LAB-ammattikorkeakoulussa Lappeenrannan muotoi-
luinstituutissa. 

Niilo ei ole kuullut, että olisiko kukaan muu ryhmä ensimmäisenä opiskeluvuotenaan järjes-
tänyt taidenäyttelyä. 

-Ahlmanin kuvataidelinjalla sain uuden inspiraatio taiteen tekemiseen, kertoi Mitra.

-Ennen hevosaiheiset työt perustuivat realismiin. Nykyään 
teen tunteista ja yhteiskunnasta vähän epäesittävämpää tai-
detta, kertoi Jonas.

Hyvinvointikeskuksen näyt-
telytilassa alkoi ”Pudis Pu-
dis Pudis”- taidenäyttely 4.2 
ja taidetta voi käydä ihaile-
massa 28.2 saakka. Esillä on 
kuvataiteilijoiksi opiskele-
vien Jonas Vuorman, Mit-
ra Raassinan, Niilo Kemp-
paisen, Hannele Turusen 
ja Saku Santeri Heinosen 
teoksia, miten he kokevat 
heille tuntemattoman Pu-
dasjärven. Villi Merkitys tai-
teilijaryhmän jäsenet ovat 
Turku-Joensuu-Pieksämäki-
akselilta kotoisin. 

Idea näyttelyyn syntyi Jo-
nakselle, jolla on yhtymä-
kohtia Pudasjärvelle. Jonas 
ajatteli järjestää näyttelyn 
ensin isänsä kanssa tai yk-
sin, mutta päätyikin kutsu-
maan kurssikavereita mu-
kaan. Opiskelijat kertoivat 
saaneensa taiteestaan posi-
tiivista palautetta ystäviltä, 
vanhemmiltaan, opiskelija-
kavereilta ja opettajilta. He 
kokivat olevansa kannustet-
tuja, joka auttaa heitä jatka-
maan taiteen saralla. 

- Miun taide lähtee aina 
miun omista kokemuksis-
ta ja asioista, mitä olen näh-
nyt omassa elämässäni. Eli 
minulla pitää olla aina joku 
sellainen samaistumispohja 
siihen tekemiseen, että mie 
pystyn lähtemään tekemään 
jotain, kertoi Mitra.

- Ideat tulevat aina jos-
tain. Eri elämänkokemuk-
set yhdistyvät ja joskus nii-
hin liittyy ajatuksia, mitä 
olen miettinyt maailmasta 
ja elämästä. Värit ja muodot 
inspiroivat ja niihin liitty-
vät ajatukset ja kokemukset, 
kommentoi Niilo.

- Klassisen taidemaala-
rin tavoin tulkitsen ja suoda-
tan näkemääni ympäristöä 
ja maailmaa, maalaamalla 
maalauksia. Luonto ja poh-
joinen ylipäätään ovat mi-
nulle tärkeitä elementtejä.  
Maalaan mielelläni luontoa, 
vaikka se on epäseksikäs ja 
epämuodikas aihe. Minulle 
luonto on loputtoman kieh-
tova kohde. Toki maalaan 
sitä eksressionistisesti eli en 
pyri minkäänlaiseen realis-
tiseen vaikutelmaan, vaan 
haen siihen suodatettua tun-
netta mukaan, valaisi Saku 
Santeri taiteen tekemistään.

Ape Nieminen
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

PE-TO 11.-17.2. TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

PERJANTAINA 11.2. LAUANTAINA 12.2. MA-TI 14.-15.2. KE-TO 16.-17.2.

PERJANTAI-LAUANTAI 11.-12.2. MAANANTAI-TORSTAI 14.-17.2.

KENKÄOSASTOLTA

223939110000 110000

009999

002929

449999 669595

119999

669595

339595

449999
kgkg

kpl

004949

114949

kg

psspss

669595
kgkg

889595

339999669595

224949
pkt

100 g

kg

kgkg
100 g

559999
rasras

tankotanko

339999

229595

110000
pkt

669595
pkt

225050
prk

pkt

pkt

kg kg

3 prk

pss

20 kpl/talous

29299595

kg

2 kalaa/talous2 kalaa/talous

2 kg/tal.2 kg/tal.

19199595

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

pss

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

229999
prk

119999
pss

889595
kg

116969
pkt

119999
rove

449595
kg

99959511119595
kg kg

229999
pktpkt

550000
pktpkt 339999

pktpktpktpkt 2 ptk

34349090

49499090

33330000

3 kg/tal.3 kg/tal.

2 kpl

Atria Atria 
PerinteinenPerinteinen

KARJALAN-KARJALAN-
PAISTIPAISTI

700 g700 g

KariniemenKariniemen  
KANANPOJANKANANPOJAN

SISÄFILEEPIHVIT SISÄFILEEPIHVIT 
400-500 g400-500 g

ArlaArla
PERINTEISETPERINTEISET

JOGURTITJOGURTIT
150 g150 g

NavelNavel
APPELSIINIAPPELSIINI

HKHK
BALKANBALKAN

MAKKARA-MAKKARA-
TANKOTANKO

500 g500 g

KotimainenKotimainen
tuore tuore 
KIRJO-KIRJO-
LOHILOHI

YlikypsäYlikypsä
MAALAIS-MAALAIS-
KINKKUKINKKU
palana ja siivuinapalana ja siivuina

SavilaaksonSavilaakson
OHRA-OHRA-
RIESKARIESKA
300 g300 g

IRTO-IRTO-
KARKITKARKIT

PouttuPouttu
KINKKU-KINKKU-
MAKKARAMAKKARA
700 g tanko700 g tanko

SavilaaksonSavilaakson
PIKKU-PIKKU-
MUNKKIMUNKKI

AtriaAtria
LAUANTAI-LAUANTAI-
MAKKARA MAKKARA 
palanapalana

AtriaAtria
GOTLER-GOTLER-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

PorsaanPorsaan
GRILLIKYLKIGRILLIKYLKI
talon mausteellatalon mausteella

HyväHyvä
NAUTANAUTA
JAUHELIHAJAUHELIHA
rasvaa rasvaa 
max 10%max 10%

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

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

Tuore porsaanTuore porsaan
KYLKIKYLKI

Valio Hyvä Valio Hyvä 
suomalainen suomalainen 
ARKI-ARKI-
JUUSTOJUUSTO
625-750 g625-750 g

Halva Halva 
SYDÄNSYDÄN
MARMELADIMARMELADI
200 g200 g

McvitiesMcvities
KAURA-KAURA-
KEKSIKEKSI
300 d300 d

LaicaLaica
TÄYTE-TÄYTE-
SUKLAA-SUKLAA-
SYDÄNSYDÄN
125 g125 g

Atria PorsaanAtria Porsaan
ULKOFILEEULKOFILEE
1,5 kg/kpl1,5 kg/kpl
naturellnaturell

Toho Toho 
KAASUPOLTINKAASUPOLTIN
max. 1200 cmax. 1200 c

MummonMummon
RANSKAN-RANSKAN-
PERUNATPERUNAT
750 g750 g

FazerFazer
CRUNCHYCRUNCHY
SUKLAA-SUKLAA-
PATUKKAPATUKKA
55 g55 g

AVANTOPUMPPUAVANTOPUMPPU

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

PfannerPfanner
JÄÄTEEJÄÄTEE
2 l2 l

FressFress
TACO-TACO-
SALAATTISALAATTI
150 g150 g

Atria Atria 
Kunnon ArkiKunnon Arki
MUUSI-MUUSI-
ATERIAT ATERIAT 300 g300 g

TuoreTuore
kokonainenkokonainen
SILAKKA SILAKKA 
pyyntivaruspyyntivarus

KymppiKymppi
MÄMMIMÄMMI
700 g700 g

Naudan luuttomatNaudan luuttomat  
KEITTOLIHAPALATKEITTOLIHAPALAT

AtriaAtria  
KAALIKÄÄRYLEETKAALIKÄÄRYLEET

HKHK  
AITONAKKIAITONAKKI
NAKKIMUKINAKKIMUKI

205 g205 g

Valio Hyvä Valio Hyvä 
suomalainensuomalainen

ARKIJUUSTO ARKIJUUSTO 
625-750 g625-750 g

OreosOreos
O`S MURO O`S MURO 

350 g350 g

Master lockMaster lock
AVAINSÄILÖKOTELOAVAINSÄILÖKOTELO

Tarmo Tarmo LUMENPUDOTIN LUMENPUDOTIN 
LIUKUMATOLLALIUKUMATOLLA
Pituus 5,04 m. Varsi koostuu kolmesta Pituus 5,04 m. Varsi koostuu kolmesta 
alumiiniputkesta. Kätevä lumityö-alumiiniputkesta. Kätevä lumityö-
kalu lumen pudottamiseen katoilta. kalu lumen pudottamiseen katoilta. 
Mahdollistaa turvallisen työskentelyn Mahdollistaa turvallisen työskentelyn 
maasta käsin. Liukas matto-osa auttaa maasta käsin. Liukas matto-osa auttaa 
lunta liukumaan katolta helposti alas, lunta liukumaan katolta helposti alas, 
ja tekee työskentelystä vaivatonta. ja tekee työskentelystä vaivatonta. 
Luja rakenne, kevyt alumiinirunko.Luja rakenne, kevyt alumiinirunko.

TarmoTarmo
LUMIKOLA ERGO 70 CM LUMIKOLA ERGO 70 CM 
Vahvistettu kuuppa, koko 700 x 530 Vahvistettu kuuppa, koko 700 x 530 
mm. Ergonominen teräs metalliaisa. mm. Ergonominen teräs metalliaisa. 
Kuuppa valmistettu polypropeenista. Kuuppa valmistettu polypropeenista. 
Tarmo lumikolassa on ergonomisesti Tarmo lumikolassa on ergonomisesti 
muotoiltu työntöaisa, kestävä vahvistet-muotoiltu työntöaisa, kestävä vahvistet-
tu ja hyvin liukuva kuuppa ja alumiini-tu ja hyvin liukuva kuuppa ja alumiini-
nen kärkivahvike.nen kärkivahvike.

RyhtiRyhti
VUORILLINENVUORILLINEN
KEVYTSAAPASKEVYTSAAPAS

Gulliver lastenGulliver lasten
TARRAKENKÄTARRAKENKÄ
WaterproofWaterproof
Koot: 28-36Koot: 28-36

Nokia WintryNokia Wintry
lasten vuorillinenlasten vuorillinen
KUMISAAPASKUMISAAPAS
Koot: 22-35Koot: 22-35

59599090 3939959535359090 36369090

Koot: 36-41Koot: 36-41 Koot: 42-46Koot: 42-46

True North True North 
miestenmiesten
KEVYT- KEVYT- 
TOPPATAKKITOPPATAKKI
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

B.C.F miestenB.C.F miesten
COLLEGE-COLLEGE-
HUPPARIHUPPARI
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

B.C.F miestenB.C.F miesten
COLLEGE-COLLEGE-
HUPPARIHUPPARI
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Brandless miestenBrandless miesten
COLLEGEHOUSUTCOLLEGEHOUSUT
vetoketjutaskutvetoketjutaskut
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Brandless miestenBrandless miesten
FLANELLI-FLANELLI-
PAITAPAITA
4 eri kuosia4 eri kuosia
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Brandless miestenBrandless miesten
KERRASTOKERRASTO
100% luomu-100% luomu-
puuvillaapuuvillaa
Koot: S-XLLKoot: S-XLL

M.X.O naistenM.X.O naisten
COLLEGE-COLLEGE-
PUSEROPUSERO
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

Brandtex naistenBrandtex naisten
HOUSUTHOUSUT
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

True North True North 
naistennaisten
FLATFLEECEFLATFLEECE
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

39399090 17179090 21210000

14149090 12129090 19199595

22229090 34349595 25259090
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Tämä on askel parempaan suuntaan

Kehitysvammaisten ryhmäkoti Korte 
muutti uusiin tiloihin

Taimi Manninen saapui Anja 
Varpun kanssa 26.1. iltapäi-
vällä uuteen kotiin. He oli-
vat ensimmäisten joukossa, 
jotka tutustuivat ryhmäko-
din huoneisiin. Uusi koti löy-
tyi entisen terveyskeskuk-
sen vuodeosaston tiloista. Ilo 
oli päällimmäisenä tunteena, 
ehkä hieman jännitystäkin. 
Omien tavaroiden asettami-
sessa uuteen huoneeseen oli 
seuraavien päivien ohjelma-
numero. 

- Minusta oli mukava 
muuttaa. Asuin 12 vuotta 
Rimmillä. Illalla vähän jän-
nitti, kun ajattelin muuttoa. 
Tämä on niin mukavaa, kun 
minullakin on oma huone. 
Hoitajat ovat vähän auttaneet 
huoneen järjestelyissä, ker-

toi Taimi Manninen huonees-
saan.

- Se oli semmoinen iha-
na lahja, kun päästiin tän-
ne. Se teki minun sydämeen 
rakkautta. Hoitajat niin hy-
vin meistä huolehtivat, ei ole 
mitään moitetta. He turvaa-
vat meidän olon rakkaudel-
la. Meidän huoneet Rimmillä 
olivat niin kylmät, että paleli. 
Piti olla viltti päällä, kun olin 
omassa huoneessa. Jumalan 
rakkaus antaa meille voimaa 
elää ja tutustua tähän uuteen 
asuntoon. Olihan se niin kova 
muutto, että näytti, että ker-
keääkö sitä muuttamaan. Mi-
nulle tultiin sanomaan: ”Että 
herrää jo, kohta ne muutto-
miehet tulevat!”, kertoi Anja 
Varpu tunnelmiaan.

Tervetuloa uuteen kotiin. Kohta juodaan tervetuliaiskah-
vit. Kakun päällä lukee: ”Onnea uuteen kotiin!” Meidän ko-
din nimi on Ryhmäkoti Korte. Täällä me aletaan sitä arkea 
elämään. Tervetuloa vielä kerran, toivotti Marja Lohvansuu 
ryhmäkotilaiset uuteen kotiin. 

Marja Lohvansuulla (toinen vasemmalta) oli hetki aikaa istahtaa muuttopäivän kiireessä Tai-
mi Mannisen, Anna-Kaisa Häkkisen, Arto Lasasen ja Marjaana Alatalon seuraan.

– Voin sanoa, että jännittää ja 
pelottaa. Maltanko edes nuk-
kua! Olen odottanut tätä päi-
vää. Tämä on juhlapäivä. Sen 
voin sanoa, että kaikki ne ta-
varat, jotka olivat Rimmillä, 
tulivat nyt tänne! Siitä minä 
olen kiitollinen, kertoi Riik-
ka Sarajärvi.

Vas. Anna-Kaisa Häkkinen, Taimi Manninen, Riikka Sarajärvi, Seppo Siltakoski, Arto Lasanen, 
Marjaana Alatalo. Sohvalla vasemmalta eteenpäin: Anja Varpu, Teuvo Huovinen ja Reija Hal-
kola. Sohvan takana oikealta vasemmalle: Juha Kauhanen ja Minna Asmunti. Pyörätuolissa: 
Jaana Piira ja hänen lähellään ohjaaja Katri Takaraitio. Oikealla: Teija Liekola.

Vaikea sitä on ulkopuolisen ymmärtää, mikä ilo siitä on, kun 
saa tulla asumaan parempaan paikkaan. - Meidän huoneet 
Rimmillä olivat niin kylmät, että paleli. Piti olla viltti päällä, 
kun olin omassa huoneessa, kertoi Anja Varpu. Hänen vierel-
lään muutosta iloitsee Taimi.

Taimi Manninen kertoi asuneensa Rimmillä 12 vuotta. Omi-
en tavaroiden järjestelyssä omaan huoneeseen saattaa men-
nä useampi päivä.

- Tämä päivä menee ko-
tiutumisessa ja tavaroiden 
paikoilleen laittamisissa. Se 
on tämän päivän ohjelma, 
että tutustellaan uuteen ryh-
mäkotiin ja tehdään olo ko-
toisaksi. Muuttoa on odotet-
tu pitkään. Joskus 2015-2016 
on tehty rakentamispäätös ja 
vuosien aikana ajatus ”pääs-
tä muuttamaan” Rimmiltä 
pois on ollut vahvasti pinnal-
la. Uuden kehitysvammais-
ten ryhmäkodin rakentami-
sesta valitusprosessi on ollut 
pettymyksen sietoa ja käsit-
telyä. Tämä askel parempaan 
ei poista uudisrakentamisen 
tarvetta. Meillä asuu monen-
laista erityistä tukea tarvitse-
via ihmisiä, se vaatii tietyn-
laisia tilaratkaisuja. Meidän 

väelle on tärkeää oma sau-
na, jota täällä ei ole. Tämä 
aamuna jo kysyttiin: ”Kuin-
ka kauan me täällä Juhon-
tiellä asutaan. Onko se vuosi 
vai kaksi?” Ne, jotka pystyvät 
asiaa käsittelemään odottavat 
sitä uutta ryhmäkotia. Kun 
päästään tästä arkeen, niin 
näemme, miten nämä tilat 
toimivat. Tarvitaanko eriyt-
tämistä soluihin. Esimerkiksi, 
jos jollakin on levottomuut-
ta, että se ei häiritsisi koko ta-
loa. Tarvitaanko äänieristystä 
tai pehmeitä materiaaleja li-
sää käytäville. Rimmillä meil-
lä oli yhteiset wc-tilat. Tääl-
lä jokaisessa huoneessa on 
oma wc. Keskuskeittiöltä tu-
lee valmiina aamupala, lou-
nas ja päivällinen. Päiväkah-
vin ja iltapalan me laitamme 
itse. Käytämme itsestämme 
ohjaaja-nimikettä, koska me 
ohjataan, tuetaan ja viimei-
senä autetaan. Ehdottomas-
ti tämä on askel parempaan 
suuntaan, kertoi Korte-ryh-
mäkodin vastaavaohjaaja 
Marja Lohvansuu.

Ohjaajat Katri Takaraitio 
ja Teija Liekola kertoivat, että 
fiilikset muuttopäivänä oli-
vat hyvät. Jännitystä oli hiu-
kan siitä, miten asukkaat otta-
vat uuden paikan omakseen. 
Muutto on iso muutos kaikil-
le ja aluksi saattaa olla haas-
teita. Turvallisen tunteen luo-
miseksi, oli ensimmäisenä 
yönä kaksi ohjaajaa työvuo-
rossa.

Ape Nieminen

Rakentamaan päästään
Tietoa on tullut, että KHO 
ei ole antanut Hallin-
to-oikeuden päätökses-
tä valituslupaa, koskien 
valitusta Puistotien Kehi-
tysvammaisten palvelu-
kodin rakentamisasiassa. 
Eli hallinto-oikeuden rat-
kaisu viime syksyltä on 
oikeuden päätös. Pudas-
järven Vuokratalot on tie-
tojeni mukaan laittanut 

rakentamisen asiassa ”rat-
taat pyörimään”. Tavoit-
teena on keväällä päästä 
rakentamaan ja rakenta-
misen aikataulu on vuo-
si. Olemme todella iloisia 
tästä asiakkaiden, omais-
ten ja henkilöstön kanssa.

Marja Lohvansuu
vastaava ohjaaja, kehi-

tysvammaisten palvelut

Korkein hallinto-oikeus ei 
antanut valituslupaa Kiin-
teistö Oy Kurenalan Liike-
keskuksen tekemälle vali-
tukselle kehitysvammaisten 
palvelukodin rakentamisasi-
assa. Päätös saatiin Pudasjär-
ven Vuokratalot Oy:n toimi-
tusjohtaja Jouko Väänäsen 
mukaan yllättävän nopeas-
ti 31.01.

-Aiemmissa kyselyis-
sä oli arvio yksi vuosi, jo-
ten odotimme tätä päätöstä 
vasta syksylle. Rakennuslu-
paprosessin näkökulmasta, 
rakennushanke on Pudasjär-
ven Vuokratalot Oy:n toteut-
tama, ei kaupungin. Tämä 
meinaa mennä osalla tahoja 
sekaisin. Olemme ihan nor-
maali osakeyhtiö siinä mis-

sä muutkin ja hakeneet ra-
kennuslupia, kuten tekisi 
jokainen muukin yhtiö. Kau-
punki auttaa meidän ton-
tin tarpeissa ja rakennusten 
suunnittelussa. Näin vastaa-
valla tavalla kaupungin vi-
ranhaltijat toimisivat kaik-
kien muidenkin yhtiöiden 
kanssa. Itse asiassa Pudas-
järvellä on edelleen tarvetta 

asunnoille ja toivoisimmekin 
muita rakentamaan uutta.  

Nyt olemme kuitenkin 
aloittaneet kehitysvammais-
ten palvelukodin rakenta-
misen valmistelut ja aika-
taulutuksen jälleen kerran. 
Suunnitelmat ovat valmiita 
ja kunhan pääsemme aloitta-
maan, on rakennusaika noin 
12 kk, totesi Väänänen.

KHO ei antanut valituslupaa
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Savolaiset ovat monien mielestä hämäläisten su-
kua hitaudessa. He itse lienevät sitä mieltä, että 
yleensä ei kannata hötkyillä. Sitä todistavat sa-
nanparret
”Asija suattaa olla justiisa näen tahikka olla tok ole-
mattakii” ja ”Ei missään taappaaksessa, vuan ili-
man muuta, vaekka suattaahan se olla niinnii.”

Tuula Nousiainen, joka seuraa lehteämme netis-
tä, on ottanut tämän huomioon lähettäessään lu-
kijoittemme iloksi Savolaisen horoskoopin 2022. 
Tässä Ves´mies,  (21.1.–19.2), Muikut (20.2.–20.3.) 
ja Pässi (21.3.–20.4.). Jatkoa on tulossa.
VES´MIES: Suo siellä, vetelä tiällä – siinä tämän vuoen 
ennuste. Katto vuotaa, pyykkikone särkyy, kurkkutu-
lehus isköö ja nenäliina kastuu – jospa seoroova vues 
oes vähä aarinkoesempi.
MUIKUT: Talavi tekköö sinusta ihan tönkön, joten 
koetappa vähä vilikastua. Herätät kyllä mielenkiin-
too muissa ja ihhailijat virittelövät kilivan sinulle verk-
kojaan. Erityisen hyvin sinulla synkkoo kukon kans-
sa, jonkinlaene yhteenliittymä on mahollinen tänäki 
vuonna. 
PÄSSI: Pelekkee rakkauven roisketta tänä vuonna! 
Vaekka ylleesä oot kovapäene,  nii nyt aivos on muut-
tunna onnesta hyytelöks. Välillä toentas pistee vas-
taannii, ies vaehtekun vuoks. Pistät rahhoo kaekkeen 
turhuuteen, mutta semmosia seleväpäesyyven hetkiä 
ee sulla oo. Mutta vielä se arki alakaa sullakii . . .  

* * *
”Huumori on sydämen ja sielun sauvakävelyä”, 
painottavat Henrik Muste ja Petri Kaste kirjassaan 
”Suomen parhaat vitsit 2008” (Gummerus Kustannus 
Oy). Ja muistuttavat vielä Veikko Lavia myötäillen: 
”Jokainen ihminen on vitsin arvoinen.” 

* * *
Psykiatrin vastaanotolle ilmestyi Napoleoniksi pu-
keutunut mies.
– Taidanpa arvata, mikä teitä vaivaa, psykiatri sanoi.
– Ei minua mikään vaivaa, mies vastasi. – Minä olen 
Ranskan keisari ja minulla on voittamaton armeija ja 
palatsi lähes jokaisessa Euroopan maassa.
– Miksi te sitten tulitte?
– Vaimoni takia. Hän kuvittelee olevansa joku rouva 
Nieminen.

* * *
Kuulutus lentokoneessa: – Täällä kapteeni. Onko 
matkustajana lääkäriä? 
Yksi matkustajista siirtyy ripeästi ohjaamoon. Sitten 
seuraa uusi kuulutus:
– Täällä lääkäri. Onkohan matkustajien joukossa yh-
tään lääkäriä?

* * *
Autokoulussa. Opettaja kysyy ulkomaalaisen ajoko-
kelaan nimeä.
Puolalainen ajokokelas: – Tscherwoinski-Crzcy-
piertsak. 
Opettaja: – Ja mitenkähän se kirjoitetaan? 
Ajokokelas: – Väliviivalla!

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Suo siellä – vetelä tiällä! 

Tykkytalvea. Kuva: Martti Kähkönen.

Pudasjärven kaupun-
gin Vanhus- ja vammais-
neuvosto kokoontui en-
simmäiseen istuntoon 
keskiviikkona 2. helmi-
kuuta. Kokous toimitettiin 
Teams-etäyhteydellä. 

Puheenjohtajana toimi 
Eäkeliiton Pudasjärven yh-
distys ry:n Heleena Tala-
la ja sihteerin tehtäviä hoiti 
kaupungin palvelusuun-
nittelija Sinikka Mosorin. 

Avauksen ja yleisten 
asioitten jälkeen kokous-
vieraana pääsi ääneen elo-
kuun alussa kirjastoon pal-
veluvastaavan tehtäviin 
astunut Tarja Hytönen. 

Hän kertoi tulevas-
ta digipalveluiden opas-
tusmahdollisuudesta kir-
jastossa. Tämän päivän 
asiointi erilaisissa palve-
luissa on jokapäiväistä ja se 
on monella sektorilla sekä 
eri ikäryhmissä todettu 
haastavaksi toteuttaa. On 
paljon henkilöitä, joilla ei 
ole osaamista ja oikeanlai-
sia laitteita käytössä. Näi-
hin arkipäivän tilanteisiin 
on nyt mahdollista saa-
da opastusta veloituksetta, 
pois suljettuna terveystie-
toihin sekä muihin tunnis-
tautumista vaativiin hen-
kilökohtaisiin asiointiin 
pääseminen. Kirjastossa 
saa apua ihan tavallisella, 
ruohonjuuritason neuvon-
nalla ilman erityissanastoa, 
kannustaen itsenäiseen 
työskentelyyn ja asioitten 
oivaltamiseen sekä löytä-
misen riemuun. Rajoitus-
ten kevennysten myötä on 
kirjastolle suunniteltu eri-
laisiin teemoihin liitty-
viä digiopastuksia, kuten 
pankki- ja viranomaisyh-
teistyönä veroneuvoja tai 
kelan asiantuntija. Kir-
jastoon voi jättää toivei-
ta aiheista, mihin pulmiin 
tarvitaan apua ja lähiopas-
tusta. 

Todettiin, että digipal-

velujen käyttöön ottami-
nen on vaikeaa ja pääl-
limmäisenä uskaltamisen 
puute.  

Kokoontumistilo-
jen puute puhutti
Pudasjärvellä on vähän-
laisesti ilmaisia kokoontu-
mistiloja pienellä budjetil-
la toimivien yhdistysten 
käyttöön. Kaupungin tar-
joamat ilmaiset kokoontu-
mispaikat ovat ainoastaan 
kaupungintalon neuvot-
telutilat. Nämä ovat toi-
minnan kannalta erittäin 
hankalia, koska keittiö on 
muualla ja tarjoilut pitää 
tuoda saliin. 

Palvelukeskus on ko-
dinomainen, siinä pystyy 
kokoontumaan turvavälit 
huomioiden ja se on kes-
keisellä paikalla. Yhdis-
tysten kerhotoimintaan ja 
kokoustamisiin Palvelu-
keskus on ollut veloituk-
setta käytössä. Tämän vuo-
den alusta siihen on tullut 
muutos. Oulunkaaren kun-
tayhtymän palveluohjaa-
ja Lilja Kettunen ilmoitti, 
että Palvelukeskuksen ruo-
kasalin vuokraamisesta on 
kaupungin tilapalveluiden 
kanssa tehty päätös, ettei 
tiloja vuokrata kolmannel-
le osapuolelle.

Vanhus- ja vammais-
neuvosto esittää kaupun-
gille kannanoton Pal-
velukeskuksen tilojen 
ilmaisesta käytöstä toivo-
en, että tila-asia käsitellään 
yhteisövaliokunnassa.

Yhdistyksiä on paljon ja 
kokoontumisia viikoittain. 
Kaupungin tarjoamien il-
maisten tilojen lisäksi 

seurakunta tarjoaa tilo-
ja korvausta vastaan, jos-
sa taas tulee vastaan yhdis-
tysten rajalliset varat sekä 
seurakunnan omat tarpeet, 
jotka rajoittavat käyttöä. 

Huolena on, että järjes-

tötoiminta hiipuu pikku-
hiljaa, kun pienillä budje-
teilla toimivat yhdistykset 
eivät kykene maksamaan 
vuokria. 

Muuta toimintaa 
ja huomioita
Viime vuoden lopulla Pu-
dasjärvi oli ehdolla pääsys-
tä Ikäinstituutin Voimaa 
vanhuuteen hankkeeseen, 
joka ohjaa ikäihmisiä oma-
toimiseen liikkumiseen. 
Pudasjärvi hyväksyttiin 
hankkeeseen mukaan, joka 
kestää kokonaisuudessaan 
kolme vuotta. Toistaisek-
si ollaan sen asian suhteen 
vielä alkuvaiheessa, joten 
odotellaan Ikäinstituutin 
puolelta ohjeita jatkoon.

Viime vuoden toiminta-
kertomusta käytiin läpi ja 
tehtiin tarvittavat muutok-
set. Laadittiin myös tämä 
vuoden toimintasuunnitel-
ma. Nämä asiakirjat saate-
taan kaupunginhallituksel-
le tiedoksi. 

Vanhus- ja vammais-
neuvosto otti myös kan-
taa Pirtin toimiin. Yleisen 
kyselyn tuloksena oli tul-
lut esille epäkohtina muun 
muassa nastakengillä liik-
kuminen sisätiloissa. Asi-
akkaat joutuvat kävele-
mään sukkasillaan märällä 
lattialla, mikäli ei ole sisä-
kenkiä mukana. Toivotaan 
eteisiin otettavaksi suo-
jatossuja samaan tapaan 
kuin Hirsikampuksel-
la. Myös Pirtin edusta on 
osoittautunut vaarallisen 
liukkaaksi, johon kiinteis-
töhuollon pitää panostaa. 
Samoin parkkipaikkojen 
ahtaus puhutti sekä inva-
paikkojen selkeämpi mer-
kitseminen siniseksi maa-
laamalla. Yhtäläisyyden 
vuoksi koko keskustaaja-
man alueella invapaikat 
voisivat olla sinisiä.

Kaupungin kaikkien ke-

vyenliikenteen väylien tal-
vikunnossapito puhuttaa 
joka vuosi. Erityisesti se-
nioriväestölle apuvälinei-
den kanssa liikkuminen 
muhkuraisilla ja liukkail-
la tieosuuksilla aiheuttaa 
vaikeuksia. Kaatumisia ta-
pahtuu ja niistä tulee yli-
määräisiä kustannuksia 
sekä kuormitusta tervey-
denhuollon puolelle puhu-
mattakaan henkilön omaan 
hyvinvointiin aiheutu-
neista kivuista ja säryistä. 
Näistä esille tulleista epä-
kohdista on mennyt tiedot 
viranhaltijoille heti koko-
uksen jälkeen, joihin osaan 
on jo reagoitu ja ryhdytty 
toimenpiteisiin.

Neuvostoa puhut-
ti myös seniorineuvola-
toiminta. Tällä hetkellä 
Oulunkaari tarjoaa ter-
veystarkastuksia 75-vuoti-
aille, mutta sen jälkeen ei 
ole mitään säännöllistä tar-
kastusta, joka toimisi en-
naltaehkäisevänä tervey-
denhuoltona. 

Kyläkertun aikatauluis-
ta on tullut kyselyitä, joka 
olisi hyvä olla selkokielellä 
esillä paikallislehdissä. 

Seuraavaan kokouk-
seen päätettiin kysyä vie-
raaksi paikallista maa-
kuntavaltuutettua sekä 
mahdollisesti hyvinvointi-
valiokunnan puheenjohta-
jaa. 

Kokouksen päätteek-
si Sinikka Mosorin heitti 
kutsun kaikille helmikuun 
23. päivä pidettävään Ky-
läneuvostoon alkaen kel-
lo 17.30. Aiheena on kylien 
kuulumiset. Ilmoittamal-
la Sinikalle on mahdollista 
saada linkki Teams-koko-
ukseen. 

Terttu Salmi 
tiedottaja
Vanhus- ja 

vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto 
aloitti uuden toimintavuoden

Pistipä silmään sana hyyde, 
kun paikallislehdestä lues-
kelin Iijoen hyydetulvista. 
Mistähän sana on paikalli-
sen ilmaisukielen nykyisin 
tullut. Hyytymää se kait tar-
koittaa ja sinällään kuvaa-
vasti. Se, millä sanalla olen 
poikavuosista asti oppinut 
tilannetta kuvaamaan, on 
suppotulva ja suppopato. Ei 
kait liene suurta väliä mitä 
sanoja milloinkin viljelee, 
mutta mukava on erilaisia 
ilmaisuja makustella. Pää-
asia on että asia tulee ym-
märretyksi. 

Googlettamalla suppo 
antaa toisenlaisen merkityk-
sen; peräsuoleen pukattava 

lääkepuikko. Hyyde sanaa 
googlettamalla kuitenkin 
saa tuloksen ”SUPPO jää-
tyyppi; Suppo eli hyyde eli sup-
pojää on dynaamisen jäänmuo-
dostuksen kautta syntynyttä 
jäätä, joka koostuu pienistä jää-
kiteistä. Niitä syntyy voimak-
kaasti ja pyörteisesti virtaavis-
sa jokivesissä”. Lienevät niin 
kiireisiä, etteivät oikein ehdi 
pysähtyä kiinteäksi jääkan-
neksi retkiluistelijoiden ja 
pilkkimiesten iloksi. Joskus 
on suppoa joki niin täynnä, 
ettei madepöhnää saa ehjä-
nä jäälle kiskottua.

Mikähän näitä kahta eri 
merkitystä suppo sanalle 
oikein yhdistää. Se jääköön 

kunkin itsensä arvioitavak-
si. Yleisesti ottaen vedestä 
on moneksi; on ullivettä eli 
kevättulvaa, joskus sitä on 
kuvattu sanalla kevätylive-
si. Sitten on vielä kuravettä, 
bifurgaatiovettä huipputul-
valla Länsirannan tiellä, vis-
syvettä, hopeavettä ja vielä 
hulevettä, josta on suurkau-
punkien viisaat hoksan-
neet tehdä tuottoisaa bis-
nestä. Koskahan täälläkin? 
Siitä samasta hulevedes-
tä tehdään Haapakoskessa 
ja Raasakassa tuiki tarpeel-
lista sähkövoimaa. Puutetta 
siitäkin taitaa nykyisin olla. 

Lauhdevesi viilentää 
atomivoimalassa polttoai-

nesauvan kuumentaman 
peltiseinän takaisen tuotan-
toprosessin räjähdysvaa-
rattomaksi. Löylyvesi peh-
mittää lauteella hikoilevan 
kumaraisen saunojan työn 
kovettamat selkälihakset 
taas vetreiksi. Onpahan vie-
lä lähdevesi, hetevesi ja kas-
tevesi kirkollisia toimituksia 
varten. 

”Mutta ei se vesi mitään, 
vaan voi se on sielun suopaa”, 
oli eräs rippipappi kerran 
todennut jossakin Kainuun 
syrjäpitäjässä.

Paavo 
Ervasti

Päämäärätöntä sanojen järjestelyä 
valokadon hämärässä.Vesi vanhin voitehista
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PARILLINEN

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

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.fi

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

ota yhteyttä!ota yhteyttä! Puistotie 2, Pudasjärvi
Tuomo Tuomaala 040 935 9320, tuomo.tuomaala@outlook.com

Lauri Tuomaala 040 935 9560, laurituomaala@outlook.com

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

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

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

FYSIOTERAPIAPALVELU

- Fysioterapiapalvelut myös ilman lääkärin lähetettä
- Fysioterapeutin suoravastaanotto selkä-, niska- ja 

olkapääasiakkaille
- Äitiysfysioterapia ja äitiysliikuntavalmennus

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

Fysio Aurea,  
Hyvän Olon Keskus Pirtti, liiketila 2,  

Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi
puh. 040 650 1992

Oulunkaaren kuntayhty-
mässä toimii viisi Liikutta-
ja -työntekijää, jotka oman 
työnsä ohessa innostavat 
muita työntekijöitä liikku-
maan sekä työ- että vapaa-
ajalla.

Keväällä 2021 Oulunkaa-
ren työntekijöistä kootut pi-
lottiryhmät ideoivat palve-
lumuotoilutyöpajoissa uusia 
palveluja työhyvinvointitar-
jottimelle. Samalla työpa-
joissa kartoitettiin osallistuji-
en tarpeita työhyvinvointiin 
liittyen. Yhtenä isona tar-
peena esille tuli sekä työ- 
että vapaa-ajalla tapahtu-
van liikunnan tukeminen 
työnantajan puolelta. Tähän 
tarpeeseen tarttuivat innol-
la Oulunkaaren henkilös-
töpäällikkö Sanni Saglamer 
ja Vetoa ja pitoa kuntatyö-
hön –hankkeen hankekoor-
dinaattori Sanna Juutinen. 

Pohdinnan tuloksena syntyi 
ajatus Oulunkaaren Liikut-
taja-verkostosta. Hihat lai-
tettiin heilumaan ja loppu-
vuodesta Oulunkaarelle oli 
valittu viisi Liikuttaja-työn-
tekijää eri kunnista ja koulu-
tettu heidät ODL:n Liikunta-
klinikan toimesta.

Liikuttajien tehtävänä 
on toimia verkostona, joka 
mm. viestii liikuntamahdol-
lisuuksista, innostaa liikku-
maan, järjestää liikuntata-
pahtumia- ja kampanjoita 
sekä kerätä henkilöstöltä pa-
lautetta toiminnasta ja toi-
veista. Liikuttajatoiminnan 
keskiössä on myös yhdessä 
tekeminen ja yhteisöllisyy-
den lisääminen. Toiminnan 
myötä on tarkoitus lisätä lii-
kettä sekä työhön että va-
paa-ajalle. Verkosto muun 
muassa järjestää kevään ai-
kana koko Oulunkaaren yh-

teisen, odotetun ja toivotun 
liikuntakampanjan.

-Oulunkaarella henki-
löstön hyvinvointi on osa 
strategiaa. Liikuttaja-toi-
minnalla tavoitellaan hy-
viä vaikutuksia henkilös-
tön fyysiseen ja psyykkiseen 
terveyteen. Jo yksikin liik-
kumiskerta aikaansaa mo-
nia myönteisiä vaikutuksia 
ja säännöllisellä monipuo-
lisella liikunnalla saadaan 
vaikutukset pysyviksi. Työ-
yhteisöihin erilaiset tapah-
tumat ja yhdessä liikkumi-
nen tuovat yhteisöllisyyttä. 
Parhaimmillaan koko työ-
yhteisön yhteishenki voi 
vahvistua, kertoo henkilös-
töpäällikkö Sanni Saglamer.

Liikuttaja-verkoston toi-
minta on lähtenyt varsin 
mallikkaasti käyntiin. Lii-
kuttajat ovat mm. tehneet 
omissa työyksiköissään ky-

selyjä työkavereille ja ideoi-
neet vastausten perusteel-
la erilaista toimintaa. Omien 
työyksiköiden lisäksi Liikut-
tajien toiminta ulottuu mui-
hinkin oman kunnan työyk-
siköihin.

Vaalan sosiaalitoimis-
tossa työskentelevä Sai-
la Leinonen aloitti Liikutta-
ja-toiminnan kartoittamalla 
työyhteisön toiveita toimin-
nalle.

-Toiveiden perusteella 
päätin järjestää pienimuo-
toista taukoliikuntaa yhteis-
ten kokoontumisien yhtey-
dessä, esimerkiksi palaverin 
päätteeksi. Lisäksi kannus-
tan työyhteisön jäseniä osal-
listumaan erilaisiin liikunta-
haasteisiin kanssani, kertoo 
Leinonen.

Myös viestintä on tärkeä 
osa Liikuttajan toimintaa. 

-Aion myös puhua lii-

kunnan ja taukoliikunnan 
tuomista hyödyistä ääneen. 
Kahvihuoneeseen voisin 
tuoda asiaa koskettavia leh-
tiartikkeleita, visioi Leino-
nen.

-Liikunta on auttanut mi-
nua omissa terveyshaasteis-
sani. Liikunta on myös ta-
pani purkaa stressiä, Saila 
kertoo. 

Hän haluaa Liikutta-
ja-toiminnan kautta auttaa 
myös muita löytämään liik-
kumisesta hyvinvointia elä-
mään.

Liikuttajat toimivat oman 
työnsä ohessa ja käyttävät 
toimintaan työaikaa muu-
taman tunnin kuukaudessa. 
Käytettävissä oleva resurs-
si vaihtelee perustyön luon-
teen mukaan.

Oulunkaari tiedotus 

Liikuttaja -toiminta on käynnistynyt Oulunkaarella

Voit myydä / ostaa / lahjoittaa / vuok-
rata PUDASTORIN kautta. Normaalit 
PUDASTORIN myynti- / ostoilmoitusten 
hinnat ovat 15 €. Kiinteistö- ja tontti-
kaupat / -vuokraukset sekä kuvalliset il-
moitukset 25€. Hintoihin lisätään pien-
laskutuslisä 3 €. Teksti on toimitettava 
sähköpostilla: ilmoitukset@vkkmedia.
fi, 0400 499 745 tai paperille selkeästi 
kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 
93100 Pudasjärvi. Muistathan ilmoit-
taa yhteystietosi laskutusta varten.

PUDASTORI 
* osta, myy, 
vuokraa...

MYYTÄVÄNÄ
Ervastissa heiniä 

6 kg paaleissa 650 kpl,
 yksittäin 0,55 €, koko erä 350 €.

Heikki Vuorma 
p. 040 516 3067

KAUNEIMMAT 
KIITOKSET 

sinulle, joka autoit minua 
sunnnuntaiaamuna 6.2.

KI 
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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

LAKIPALVELUITA

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

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

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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.

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

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

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEETPIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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 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

VARAOSIA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

YRITTÄJÄ ilmoita 
PALVELUHAKEMISTOSSA 

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  p. 0400 499 745

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. ilmanvaihtojärjestelmien 

parannustyöt ja IV-koneiden vaihdot

Pudasjärven kaupunginstra-
tegia vuosille 2022-2030 ko-
rostaa sivukylien olevan tär-
keä osa tulevaisuutta. Suora 
lainaus ”Pudasjärvi on kylä-
myönteisyyden edelläkävi-
jä ja ymmärtää kylien mer-
kityksen laajassa pitäjässä”. 
Myös Pudasjärven kehitys on 
samoilla linjoilla, suora lai-
naus ”Pudasjärvi on kylien-
sä kaupunki. Laaja luontoa 
ja kestävyyttä korostava pitä-
jä koostuu monista aktiivisis-
ta kylistä”.

Kaupungin talousarvio 
vuodelle 2022 julkaistiin jou-
lun alla, lähempi tarkaste-
lu osoittaa, että kylät ovat 

unohtuneet talousarviossa. 
Ainoastaan Syötteelle löytyy 
rahaa useampaankin hank-
keeseen, jopa jalkakäytävän 
asfaltointiin on osoitettu sie-
voinen summa. Tätäkään ei 
ole tarkoitettu oman pitäjän 
asukkaille vaan turisteille, jot-
ta nämä eivät kompastu, kun 
ovat tottuneet kävelemään si-
leitä teitä. 

Viereisessä kuvassa on Sa-
rakylän koulun luistelukent-
tä lauantailta 29. tammikuuta. 
Saanen huomauttaa, että täs-
sä on yksi esimerkki kaupun-
gin strategiassa luvatun ja 
toimenpiteiden välillä. Tällai-
sen luistinkentän pitäminen 

koululaisille ja kyläläisille ei 
vaadi hirveitä rahasummia. 
Luulenpa, että kyläaktiivit 
pitäisivät sen kyllä lumes-
ta puhtaana, jos siellä olisi 
kaukalo ja maalikehikot ”pi-
polätkää” varten. On aivan 
normaalia, että kun tullaan 
pelaamaan, otetaan lumiko-
la kouraan ja lykätään kenttä 
puhtaaksi, luistimet jalassa se 
tapahtuu yllättävän nopeasti. 
Tietysti kovan lumimyräkän 
jälkeen konevoimaa tarvit-
taisiin, jonka uskoisin löyty-
vän kylän traktorinomistajil-
ta pientä korvausta vastaan 
kaupungin käyttömenoista.

Joissakin vaalilupauksissa 

luvattiin jäähallia Kurenalle, 
joka on jo itsessään niin raju 
ehdotus, mille ei löydy min-
käänlaisia realistisia perus-
teluja. Hallin käyttökulutkin 
ovat niin hirveät, ettei velkai-
sen kaupungin rahat riitä al-
kuunkaan, puhumattakaan se 
rakennuskustannuksista. On-
neksi kaupunginvaltuutetuil-
le selvisi jäähallin kustannus-
vaikutus ja se on jäänytkin 
pois tulevien vuosien talous-
arviosta.

Miten sitten jääkiekkoili-
jaksi tullaan? Kuuluisalla jää-
kiekkovalmentajalla Juhani 
Tammisella on useita ”prin-
siippejä”, joista yksi tärkeim-

mistä on ”pihapelit”. Pihape-
leissä lapset oppivat mailan 
käsittelyn, kikkakolmoset, 
luistelemalla kaveriporukal-
la kehittyy koko vartalon ta-
sapinon hallinta ynnä muu-
ta ja olisipahan kännykkä 
sen aikaa pois kourasta, kun 
puristaisi mailaa. Kun pe-
rusteet ovat hallinnassa, ei 
lupaus varmasti jää Pudas-
järvelle, vaikka olisi kuin-
ka hyvä jäähalli, vaan lähtee 
Oulun Kärppiin tai vastaa-
viin seuroihin heti yläasteen 
jälkeen kokeilemaan, mihin 
asti rahkeet riittävät. Lähes-
kään kaikki ei pääse kiekkou-
ralla kovinkaan pitkälle, mut-

”Pipolätkää”

ta luistelutaito antaa hyvät 
mahdollisuudet harrastaa 
”pipolätkää” kivassa seu-
rassa, ja minkä nuorena op-
pii, sen vanhana taitaa, ku-
ten tasavallan presidenttikin 
on sen osoittanut.

Tapio 
Lievetmursu, 

Sarakylä
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Pärjänsuon 
metsästysseura ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS 

la 19.2.2022 klo 10.00 Hirvihallilla.
 Esillä sääntömääräiset asiat.

Johtokunta kokoontuu klo 9.00. 
Tervetuloa!  Sihteeri

YHTEISHAKU  
22.2.–22.3.2022

JATKUVA HAKU 
22.2.–12.5.2022

Opiskele itsellesi tutkinto tai kehitä  
ammatillista osaamistasi Pudasjärvellä.

Merkonomi
Liiketoiminnan perustutkinto
 

Sahaprosessinhoitaja
Puuteollisuuden perustutkinto
 

Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
 

TUVA
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus
 

Puuteollisuuden ammattitutkinto
• jatkuva haku
 

Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja 
oppimisen edistäminen, 40 osp
Tutkinnon osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta
• jatkuva haku
 
Katso työvoimakoulutukset TE-palveluiden sivuilta.

Hae koulutuksiin osao.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja: Anna Kuosmanen, p. 050 598 8068,
anna.kuosmanen@osao.fi

OSAO Ovi -hakijapalvelu ohjaa ja neuvoo,
p. 040 826 6060, osao.fi/ovi

www.osao.fi/pudasjarvi

osao.fi

Pohjois-Suomen 
Syöpäyhdistys ry:n 
Pudasjärven osaston 

VUOSIKOKOUS 
pidetään torstaina 17.2.2022 klo 15 
seurakuntakodin rippikoulusalissa. 

Käsiteltävänä ovat sääntömääräiset asiat. 
Kevätkauden kerhot pidetään seurakuntakodin rippikou-

lusalissa maanantaina 7.3., 4.4. ja 2.5.2022 klo 15.
Pudasjärven osaston johtokuntaTervetuloa!

PUDASJÄRVEN URHEILIJAT
* jaostotoiminta

LENTOPALLOJAOSTO

PuU - Kisko B , 12.00 Kisko B - 
SuPS ja 14.00 SuPS- PuU

Tervetuloa kannusta-
maan tyttöjä. Kioski paikal-
la. Käytetään maskia

Tyttölentopalloa Tuomas 
Samelvuo -salissa la 12.2. 
Paikalla Suomussalmen 
Palloseura, Oulun Kisko ja 
emäntäjoukkue Pudasjär-
ven B-tytöt.

Pelit alkavat klo 10.00 

Tule viettämään ystävän kanssa 

YSTÄVÄNPÄIVÄÄ
Puikkariin ma 14.2.! 

Kuntoilemaan pääsee nyt 2 yhden hinnalla.

Tervetuloa!

www.pudasjarvi.fi /puikkari

PUIKKARI

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY

KOKOONNUMME 
PORINAKERHOON 
 ti 15.2.2022 klo 14.00-16.00 

seurakuntatalolla rippikoulusalissa.
Keskustellaan vuoden toiminnasta.

Arvontaa sekä kahvitarjoilu.
Tervetuloa! Johtokunta

KePSin maalivahti Nicholas Karvonen torjuu Abdulaziz Azezan laukauksen. Kuva Tuula Iinatti.

Futsal-Kakkosessa Kuren-
pojat kärsi toisen perättäisen 
tappion. Viikko sitten jouk-
kue vieraili Raahessa hei-
kolla menestyksellä ja nyt 
sunnuntaina heikko esitys 
toistui kotisalissa, kun KePS 
tuli ja vei pisteet mukanaan 
maalein 4-8 (3-3). 

Kurenpoikien peli oli 
ajoittain aivan mallikasta, 
mutta viimeistely ontui pa-
hasti.  Välillä taas tehtiin pa-
hoja virheitä, jotka vieraat 
käyttivät tehokkaasti hy-
väkseen. Näin KePS ansaitsi 
voittonsa ja pudotti Kuren-
pojat sarjassa kolmannek-
si HauPan ja AS moonin jäl-
keen. 

Vaikka ero johtavaan 
HauPaan on jo viisi pistet-
tä, on Kurenpojilla vielä täy-
det mahdollisuudet voittaa 
koko sarja. Tämä edellyttää 
kuitenkin, että loput neljä 

KePS vieraili tehokkaana

peliä – joukossa kaksi peliä 
HauPaa vastaan – on voi-
tettava.  Sarjavoiton suhteen 

Kurenpojat on ensimmäisen 
kerran pakkovoiton edes-
sä ensi sunnuntaina Hauki-

putaalla, jossa vastassa on 
HauPa.

 PUDASjärveläinen

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin alk. 13.2. klo 13. 

Lämpimästi tervetuloa!

Tiistaisin sana ja Tiistaisin sana ja 
rukous vielä tauolla. rukous vielä tauolla. 

Livon Metsästysseura ry:n
 TALVIKOKOUS
su 27.2.2022 klo 13.00 

Livon koululla.
 Johtokunta kokoontuu klo 12.00. Esillä sääntömääräi-
set asiat. Riistakolmiolaskentaan halukkaat kokoontuu 

koululle klo 8.00 mettäsukset mukana.
Tervetuloa!  Johtokunta

MYYDÄÄN KUUSAMON MYYDÄÄN KUUSAMON 
MUIKKUA, MYÖS PERATTUNA MUIKKUA, MYÖS PERATTUNA 

SEKÄ SAVUKALAA. SEKÄ SAVUKALAA. 
PUDASJÄRVEN SPUDASJÄRVEN S--MARKETIN PIHALLA MARKETIN PIHALLA 

PE 11.2. ALKAEN KLO 12.30. PE 11.2. ALKAEN KLO 12.30. 
P. 044 013 1493/VILJO KARJALAINEN. SÄÄVARAUS.P. 044 013 1493/VILJO KARJALAINEN. SÄÄVARAUS.

FC Kurenpojat
P13 YKKÖSEN PÄÄTÖSTURNAUS 

SU 13.2. TS-SALILLA.
Kurenpojat09 pelit klo 11 ja 14, Kurenpojat10 peli klo 12.30.

Kioski palvelee. Vapaa pääsy. Edellytämme kasvomaskin käyttöä. 

K E V Ä T K O K O U S  
ma 7.3.2022 klo 13 

Pudasjärven seurakuntakoti. 
Esillä sääntömääräiset asiat. Kokous alkaa ruokailulla, 
joka on koronan vuoksi siirtyneen jouluruokailun tilalla. 

Omavastuu 10 €, ei jäsenet 20 €.
Ruokailuun ilmoittautumiset 28.2. mennessä Leenalle, 

p. 050 559 9066.
Samassa yhteydessä myös maaliskuun 

kerhokokoontuminen.

Pudasjärven alueen Sydänyhdistys ry:n 

Hallitus
Tervetuloa!

ELÄKELIITTO PUDASJÄRVEN 
YHDISTYS RY:n

kerhot alkaa tiistaina 22.2.2022 
klo 14.30 ja sitä ennen kahvit, arvontaa. 

HUOM! Paikka on Seurakuntatalo. Tiloissa järjestettävässä 
kokoontumisessa tulee huomioida kulloinkin voimassa olevat 

terveysturvallisuusohjeet. Tervetuloa!     Hallitus
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Raimo Åkerlund syntyi 
vuonna 1936 Vesannolla, 
Sonkarin kylässä, parikym-
mentä kilometriä kirkonky-
län keskustasta. Sonkari on 
edelleenkin toimiva kylä, 
tosin koulu on lakkautettu. 
Raimon kolmen kilometrin 
koulumatka taittui talvella 
järven yli hiihtäen. Kelirik-
ko aikana piti järvi kiertää. 
Matkaa kertyi 10 kilomet-
riä. Vesannon kunnan puo-
lesta koululaisille oli vene-
kyyti syksyisin ja keväisin. 
Raimo kävi Sonkarin koulua 
siihen asti, kunnes ns. jat-
kokoulu tuli ajankohtaisek-
si. Rautalammin Kiesimän 
koululla opettaja Pekka Kor-
honen piti jatkokoulua kol-
me päivää. Koulun jälkeen 
Raimon tie vei varusmies-
palvelukseen Kontiolahden 
Jääkäripataljoonaan. Ennen 
rajavartiolaitoksen työru-
peamaa Raimo ehti olla töis-
sä sahalla, Jäppilässä ja Piek-
sämäellä.

- 50-luvun alkupuolella 
töitä oli huonosti itse kulla-
kin. Ajattelin, että jos pääsi-
si rajalle töihin, niin se olisi 
varma työpaikka. Työnpai-
kan hakua varten piti olla 
lääkärintodistus terveydestä 
ja  poliisin lausunto luotetta-
vuudesta ja nuhteettomuu-
desta. Rikoksia ei saanut 
olla. Sittenhän minulle tuli 
kutsu tulla Kajaaniin loka-
kuussa 1955. Pari päivää 
syötiin valtion leipää, jonka 
jälkeen siirrettiin Suomus-
salmelle ja sieltä Karttimon 
vartiolle. Alkuun tietys-
ti toiset rajamiehet opasti-
vat työtehtäviin ja maas-
tossa liikkumiseen. Viiden 
kuukauden työkokemuksen 
jälkeen kävin vuonna 1956 
Rajakoulun Lieksassa. Kou-
lutus kesti noin neljä kuu-
kautta, jonka jälkeen palasin 
takaisin Karttimolle. Siihen 
aikaan ei ollut palkkaluok-
kia eli koulutus ei vaikut-
tanut tilipussiin. Palkka oli 
180-190 Suomen markkaa. 
Verojen jälkeen se oli puh-
dasta tuloa. Rajamiehille 
annettiin valtion puolesta 
vaatteet ja ruuat. Asumises-
ta rajalla ei tarvinnut mak-
saa, muisteli Raimo.

Rajakoskematto-
muutta  
kunnioitettiin
- Kaikista rajan toimintaan 
liittyvistä asioista ei voi vie-
läkään puhua. Esimerkik-
si rajan yli ei saa huutaa tai 
näyttää valomerkkiä. Olihan 
siinä rajan toisella puolella 
karjalaisia kyliä mm. Lonkka 
ja Vuonninen. Nämä kiellot 
perustuvat rajakoskematto-
muuteen. Toisinaan oltiin vii-
kon pituisilla partiomatkoilla. 
Vartion emäntä Helga Sep-
pänen antoi eväät reppuun ja 
niin mentiin. Ei tahtonut sii-
hen aikaan olla metvurstia. Se 
olisi säilynyt partioreissuilla. 
Joitakin säilykelihapurkkeja 
oli ja Vuokko-nimistä kermaa 
lisättiin kahviin, se ei kovin 
hyvää ollut. Talvella ruuat 
säilyivät, mutta kesäisin voi 
meni juoksevaksi. Vartioase-
malla oli kaksi kertaa päiväs-
sä hyvä ruoka. Kalavehkeet 
sai olla mukana partiomat-
koilla. Monta päivää pärjät-
tiin suola-ahvenilla ja leivällä. 
Jos huolettomasti laitoit eväät 
kämppään, niin ne saattoivat 
hävitä. Hiiret kävivät verotta-
massa. Kerran nukkuessam-
me vanhassa niittysaunassa, 
hiiret vikeltivät yöllä naaman 
päältä. Heinien seassahan sitä 
nukuttiin lattialla. Monenlais-
ta majapaikkaa olen nähnyt. 
Kerran, kun etsittiin maas-
toon kadonnutta, meitä oli 17 
ukkoa pikku kämpässä. Oli se 
vaikea nukkua, kun ei voinut 
kääntyä.

Iso sonni  
palautettiin  
naapurille
- Kerran saatiin ulkomaan 
vieras Neuvostoliitosta. Iso 
sonni tuli Suomen puolel-
le Lonkan kylästä. Kulma-
lan Ari entisenä maatalous-
miehenä pisti köyden sonnin 
nokkaan ja talutti sen rajalle 
ja antoi takaisin venäläisille. 
Kerran pelastettiin Huotarin 
Jaakon kanssa joutsen naa-
puritalon pellolta. Minä sain 
sen helposti syliini ja kan-
noin vartiolle. Yön aikana se 
oli kuollut. Joutsen oli jostain 
syystä huonossa kunnossa. 

Olisikohan se ollut nälkiinty-
nyt? Alkukevättähän se vas-
ta oli.

Mannerheim-ristin nu-
mero 94 saanut yliluutnant-
ti Toivo Korte toimi Suo-
mussalmen rajakomppanian 
Karttimon rajavartion jouk-
kueenjohtajana. Åkerlund 
sai olla joitakin vuosia hänen 
alaisuudessaan. Sota-aikana 
Toivo oli joukkueineen hyö-
kännyt Karjalan kannaksella 
venäläisten panssarivaunu-
keskukseen ja räjäyttänyt 32 
vaunua. Rajamiesten kesken 
oli hyvä yhteishenki. Vartio-
päällikkö suunnitteli partio-
matkat ja sovitteli miesten 
kesälomat. Jokaisella oli kuu-
kausi lomaa. Muita lomapäi-
viä ei siihen aikaan ollut. Ol-
tiin jatkuvasti vartioasemalla. 
Varsinaista työaikaa ei ollut. 
Sunnuntaina saattoi olla va-
paata, jos ei ollut muuta hom-
maa. Raimo mieluusti mat-
kusti kesälomallaan kotiin 
Vesannolle. 

50-vuotiaana 
eläkkeelle
Ylikersantti, ylirajavartija Rai-
mo Åkerlund pääsi vuonna 
1986 eläkkeelle. Rajavartio-
laitoksen palveluksesta pää-
si tuolloin 50-vuotiaana eläk-
keelle. Vapaanherran päivät 
ovat kuluneet hyvien kilpa-
kavereiden kanssa erilaisissa 
reserviläisten, metsästyspiiri-
en tai urheiluseurojen järjes-
tämissä kilpailuissa. Palkinto-
kaapistaan Raimo on antanut 

pois paikalliselle urheiluseu-
ralle noin 300 pyttyä. 

Raimon parhaimmat ur-
heilusaavutukset ovat, kun 
hän voitti Suomen mestaruu-
den pienoispistoolin maasto-
ammunnasta Saarijärvellä ja 
Pohjois-Suomen Mestaruus-
kilpailujen hirvenhiihdoista 
tuli toinen sija Pessalommo-
losta. Peruskunto on pysynyt 
kiitettävällä tasolla rajavuosi-
en hiihto- ja kävelypartioin-
nin johdosta. Kilometrejä 
kertyi vuosittain noin 6000 ki-
lometriä, yhteensä työuralta 
kertyi noin 180 000 kilomet-
riä.

Raimo on ampumataito-
aan ylläpitänyt hirvimetillä. 
Aluksi hän oli poliisien hir-
viporukassa, mutta myöhem-
min siirtyi Ala-Livon hirvi-
porukkaan. Rajahommissa 
asetta ei onneksi tarvinnut 
käyttää. Kerran Raimoa vas-
taan tuli kolme karhua par-
tiomatkalla Hossan alueel-
la. Silloin yksi kontio kaatui, 
kahden juostessa karkuun. 
60-luvulla karhun ampumi-
nen oli luvallista mm. sotilas-
kiväärillä. Kalastus, metsäs-
tys, liikkuminen luonnossa 
ja yhdistystoiminta ovat tuo-
neet sopivasti ajankulua. 
Sirkka-vaimon kanssa Rai-
mo on matkustellut Kanari-
ansaarilla, Venäjällä ja Viros-
sa. Suomen Lappiin he ovat 
tehneet useita yhteisiä kalas-
tusmatkoja.

Ylikersantti, ylirajavartija Raimo Åkerlund toimi 
rajavartijana Suomussalmella yli 30 vuotta. 

Eläkkeelle hän jäi vuonna 1986.
Hänellä on paljon muistoja pitkältä työuralta.

Raimo Åkerlundin kutsumus

Työura koostui 180 000 kilometristä rajavalvontaa

Työ antoisaa ja 
merkityksellistä
- Työaikana sain olla vastaan-
ottamassa presidentti Urho 
Kekkosta Kajaanin rautatie-
asemalla rajavartioston kun-
niavartiossa. Työn puolesta 
kävimme tutustumassa Poh-
janlahden Merivartiostoon 
Vaasassa ja Kainuun Prikaa-
tiin, kun se oli juuri valmis-
tunut. Vähintään joka toinen 
vuosi oli kenraali-vierailuja 
vartioasemalla. Rajan varres-
sa hiihdettiin ja näytin heille 
paikkoja. Työ rajalla oli an-
toisaa ja merkityksellistä. Ei 
ole mitään moittimista. Se on 
ollut minun elämäntehtävä.

- Nykynuorille haluaisin 
sanoa, että kannattaa opiskel-

la. Minulla ei ollut sitä mah-
dollisuutta. Kun olin 4-vuoti-
as isäni kaatui Tammisuolle 
Karjalan kankaalle. Jonkun 
kiven taakse hän jäi haavoit-
tuneena. Äiti hoiti yksin mei-
tä neljää poikaa ja kahta tyt-
töä. Kesäaikana äiti kävi 
naapuritalossa töissä tai kun 
apua tarvittiin. Aina ei työ-
tä ollut. Jotain sotaorporahaa 
äiti luultavasti sai valtiolta. 
Ei siihen aikaan ollut kunnon 
vaatteita tai muuta, mutta jo-
tenkin vain selvittiin. Kiitol-
linen ja tyytyväinen saa nyt 
olla. Hyvin on kaikki men-
nyt. 

Ape Nieminen, 
valokuvat Raimo 

Åkerlundin kotialbumi.

Presidentti Urho Kaleva Kekkonen tarkasti 
kunniavartioston Kajaanin rautatieasemal-
la 1956.

Pienoisrajapylväs nro 749 muistuttaa Raimo Åkerlundia ylirajavartijan työstä. Sirkka-vaimo 
on kulkenut rinnalla tukien.

Raimon liikunta-aktiivisuus on pitänyt miehen eläkeellä hy-
vässä kunnossa.

Porukalla piti kantaa kontio pois Hossan Latvajär-
ven seudulta syyskuussa 1968.

Suomen maarajojen ympäri kulki Rajaviesti-
kapula. Raimo Åkerlund suoritti oman osuu-
tensa hiihtäen.

Lonkan kylästä karannut sonni palautettiin 
kyläläisille takaisin.

Yliluutnantti Toivo Korten 
Mannerheim palkitsi urhool-
lisesta Mannerheim-ristillä.
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Seitsemännet Erkki Pähtilän 
muistoajot kopistellaan jäl-
leen Nuorittassa 19.-20. hel-
mikuuta. Viikonlopun aika-
na toistasataa poroa ratkoo 
paremmuudesta tulevaan Po-
rokuninkuusajoihin, joka ki-
sataan Inarissa maaliskuun 
viimeisenä viikonloppuna. 
Sitä ennen karsinta-ajoja on 
eri puolella poronhoitoaluet-
ta kaikkiaan viidellä paikka-
kunnalla viikon välein. Nuo-
rittan ajot aloittaa cupin, jossa 
karsitaan kuumassa-, yleises-
sä- sekä juniori- ja karsinta-
sarjoissa. Viikonloput ovat 
suosittuja koko perheen ul-
koilutapahtumia. 

Nuorittan nuorisoseura 
ry:llä on kokemusta PoroCu-
pin järjestelyistä, mutta aina 

Nuorittan porokisat karsii pääsystä Inariin
tulee kuvaan uusia asioita. 
Tällaiset suuret tapahtumat 
vaativat paljon talkootunteja 
sekä vastuuta tiimiläisiltä. 

Viimeaikaiset lumimy-
räkät ovat aiheuttaneet yli-
määräistä työtä kilparatojen, 
parkkipaikkojen sekä kisakat-
somon kunnossapitoon. Toi-
saalta nyt lumi tuli juuri sopi-
vaan aikaan ja oli tervetullutta 
Saarisuolle. Tällä lumimassa 
on saatu penkat valmiiksi ja 
rata kuntoon. 

Kisapaikalla on kioski, jos-
ta saa ostaa lämmintä juota-
vaa, grillimakkaraa, pientä 
purtavaa ja lättyjä. Arpajaiset 
hyvine palkintoineen kuuluu 
oleellisena osana kisatapah-
tumaan. Lapsille järjestetään 
myös omaa viihdykettä. 

Kuuluttamotyöstä vastaa 
muoniolainen Heikki Kivi-
nen. Hänellä on omat laitteet 
mukana ja vankka kokemus 
kilpailukuuluttajana sekä 
juontajana.

- Alue aurauksineen, rata-
merkintöineen ja lähtöhäkkei-
neen sekä kuuluttamoineen 
on laitettu valmiiksi kilpai-
lua edeltävinä päivinä. Kaik-
ki pitää olla toimintavalmii-
na lauantaiaamuna. Porojen 
varikkoalue on myös oltava 
hyvissä ajoin valmiina. Tal-
koolaiset aloittavat kisapäi-
vän aamulla varhain tehtävi-
en hoitamiset. Vapaaehtoisia 
pyörii kisaviikonlopun aikana 
kaikkiaan likemmäs 50 henki-
löä. Kisavalmistelut alkavat 
heti vuodenvaihteen jälkeen 
ja joka viikonloppu on 10-30 

henkilöä töissä erilaisissa roo-
leissa, kertoi kilpailun johta-
ja Juha Parkkinen ja muistut-
ti vielä, että vaikka kyseessä 
on ulkoilmatapahtuma, mas-
kin käyttöä sekä turvavälien 
noudattamista suositellaan 
kisapaikalla. Suomen Poro-
kilpailijat ry. vaatii ajajilta ta-
paturmavakuutuksen, joka 
todistus on esitettävä kisapai-
kalla. Järjestäjä ei vastaa mah-
dollisista tapaturmista. 

Inarissa porokuninkuu-
desta pääsevät kilpailemaan 
kevään aikana eniten cup-pis-
teitä keränneet kuuman sar-
jan 24 poroa.

Nuoritta muistaa 
nimikkoajoilla
Erkki Pähtilä syntyi Ylikii-
mingin Nuorittan kylässä 
vuonna 1938. Hänen ollessa 
vuoden ikäinen, perhe muut-
ti Pudasjärven Kollajalle. Sii-
hen aikaan kouluun mentiin 
hiihtäen tai porolla. Erkin kil-
paura alkoi jo varhaisessa vai-
heessa, kun naapurin källi-
en kanssa piti kisailla, kenen 
poro nelisti nopeimmin vii-
den kilometrin matkan Kan-
tolan kouluun. 

Ensimmäiset viralliset kil-
pa-ajot Erkki suoritti pari-
kymppisenä. Kisapaikkoina 
olivat Taivalkoski, Hetejärvi, 
Nuoritta, Jolos sekä kotikylä 
Kollaja. Omien ajoporojen li-

säksi Erkki Pähtilä oli suosit-
tu lainakuski. Menestystä tuli 
lähes kolmenkymmenen kil-
pavuoden aikana sekä omilla 
että vierailla poroilla. 

1970-luvulla Pähtilä kisai-
li ensimmäistä kertaa Inarin 
Porokuninkuusajoissa. Tuol-
loin lappilaiset kummeksui-
vat alamaan miestä ja epäilys 
heräsi, että tokkopa tuo ete-
län mies osaa edes ajaa po-
rolla. Myöhemmin hän sai la-
pin miesten keskuudessa niin 
suurta arvostusta, että hänelle 
lahjoitettiin kunnianosoituk-
sena lapin puku. 

Inarin porokuninkuustitte-
leitä Erkki Pähtilä keräsi kaik-
kiaan viisi, joista vuonna 1981 
jopa maailmanennätysajal-
la. Rovaniemen Kultakello-
ajot toivat Erkille kuusi kertaa 

kuuman- ja yleisensarjan mi-
talisijan.  

Erkki Pähtilä muutti per-
heineen takaisin Nuorittan 
kylään vuonna 1981, jossa po-
rotilan lisäksi oli maanvilje-
lystä ja lypsykarjaa hoidet-
tavana. Kotitilan lisäksi hän 
toimi Perttulan poroteurasta-
mon esimiehenä huolehtien 
lihojen tarkistamisen, myyn-
nin sekä tilitykset omistajille. 

Poroajokilpailuissa sat-
tuneet onnettomuudet oli-
vat jättäneet jälkensä ja Erkki 
päätti kilpa-ajot vuonna 1989.

Nuorittan porocup-osakil-
pailu kantaa vahvan vaikutta-
jan Erkki Pähtilän muistoajot 
-nimeä. Erkki Pähtilä kuoli 
vuonna 2009. 

Terttu Salmi

Kilpaporot koulutetaan ja 
valmennetaan ammattitai-
dolla, joka näkyy radalla to-
tisena innostuksena.

Porokilpailuissa myös juniorit pääsevät mittelöimään parem-
muudesta.

Kisaviikonlopun aikana on useita lähtöjä. Jokaisessa lähdössä 
on viisi paria yhtä aikaa kilpailemassa jatkopaikoista ja cup-
pisteistä.

Päivittäin liikkuminen 
tullut tavaksi

Aamuvarhaisella Kaarina 
Illikainen hyppää suksille 
ja käy hiihtolenkin. Sen jäl-
keen tekee vielä usein kä-
velylenkin. 

Kaarina haluaa antaa 
nuoremmille neuvon: Liik-
kukaa vielä, kun voitte. 
Tulee varmasti aika, kun 
haluttaisi liikkua, vaan ei 
pysty. Nouskaa sohvilta 
ulkoilemaan ja tulkaa mu-
kaan liikkumaan!

Nyt on paljon lunta ja 
mukavaa hiihtää. Ei tarvit-
se edes aina mennä oikeille 

laduille, totesi Kaarina lau-
antaina 5.2. aamusella.

Kaarinalle tulee taval-
lisesti päivittäin askelmia 
noin 25 000

-Eikö olekin hyvä saa-
vutus? Eihän muuten pysy 
vetreänä! Sitähän laiskot-
tuupi, jos ei liiku, tote-
si Kaarina ja jatkoi hiihtä-
mistä. 

Ihanaa kun näkee pirteitä 
ja ahkeria ulkoilijoita!  

Kaisu Heikkinen 

Kaarina lähtee päivittäin ensimmäisen kerran liikkumaan 
aamupimeällä ja jatkaa tauon jälkeen vielä kävelyä tai 
hiihtämistä valoisan aikana. 

Pudasjärven kaupunginhal-
lituksen kokous pidettiin tiis-
taina 8.2. Tekninen johtaja 
Janne Karhu oli viime joulu-
kuussa hyväksynyt vuoden 
2021 yksityisteiden kunnos-
sapitoavustuksia 34 hakijal-
le. Kuusi hakemusta hylät-
tiin, koska ne eivät täyttäneet 
yksityistiekäytäntöjen ehtoja. 
Yksi hakemus oli puutteel-
linen ja sitä ei käsitelty. Oi-
kaisuvaatimus hylättiin pe-
rusteettomana, koska jätetty 
hakemus oli puutteellinen ja 
se ei täyttänyt kaupungin yk-
sityistiekäytäntöjen mukaisia 
avustusehtoja.    

Tilakauppa  
Panumalla
Siiri Oinas-Panuma ja Jermu 
Pikkarainen pyysivät saada 
ostaa Pudasjärven kaupun-
gilta Panuman kylässä sijait-
sevan tilan Pietilä. Tilalla ei 
kuitenkaan ole rakennusoi-
keutta, joten hinta oli neuvo-
teltu keskimääräistä hintaa 
alhaisemmaksi 12 000 euroa, 
jolla kauppa toteutui.

Rakennusvalvonta 
jatkuu Taivalkoskella
Pudasjärven kaupunki on 
tuottanut viime vuoden ajan 
Taivalkosken kunnan ra-
kennusvalvonnan viranhal-
tijatehtävät määräaikaisel-
la yhteistyösopimuksella. 
Kuntien välinen yhteistyö 
on sujunut hyvin, joten Tai-

valkosken kunnanvaltuusto 
esitti yhteistyön jatkamista 
toistaiseksi voimassa oleval-
la sopimuksella. Taivalkos-
ken esitys hyväksyttiin, jo-
ten Pudasjärven kaupunki 
tuottaa vuoden 2022 alkaen 
Taivalkosken kunnan raken-
nusvalvonnan tehtävät, jotka 
sisältävät maankäyttö- ja ra-
kennuslaissa säädetyt raken-
tamisen neuvonnan ja val-
vonnan lakisääteiset tehtävät 
sekä siihen liittyvän asiakas-
palvelun. Sopimus on voi-
massa toistaiseksi kuuden 
kuukauden irtisanomisajalla.

Kirjaston maksuja
Pudasjärven kaupunginkir-
jasto kuuluu OUTI-kirjas-
tojen kimppaan, jossa sopi-
muksen mukaisesti jokainen 
kimppaan kuuluva kirjasto 
sitoutuu mm. yhteisiin käyt-
tösääntöihin. Yhteisiin käyt-
tösääntöihin sisältyvät myös 
kirjastojen asiakkailta perit-
tävät maksut. Kirjastojen pe-
rimiä maksuja nähtiin perus-
teltuina korottaa seuraavasti: 
Ensimmäisen palautuskeho-
tuksen maksu nostetaan yh-
destä eurosta 1,50 euroon ja 
toisen palautuskehotuksen 
maksu kahdesta eurosta kol-
meen euroon. 

Nuorisovaltuu-
tetuille kokous-
palkkiot
Pudasjärven kaupungin 

nuorisovaltuusto on viime 
vuoden toukokuussa tehnyt 
aloitteen nuorisovaltuus-
ton jäsenille maksettavasta 
35 euron kokouspalkkiosta. 
Päätettiin esittää kaupun-
ginvaltuustolle, että nuo-
risovaltuuston aloite hy-
väksytään ja kaupungin 
hallintosääntöä päivitetään 
kokouspalkkioiden osalta.

Erkkilä eroaa  
tarkastuslauta-
kunnasta
Kaupunginvaltuustolle esi-
tetään, että valtuusto myön-
täisi Heikki Erkkilälle hänen 
pyytämänsä eron tarkastus-
lautakunnan jäsenyydestä ja 
valitsisi uuden jäsenen jäljel-
lä olevalle toimikaudelle.

Sähköinen  
allekirjoitus- 
palvelu käyttöön
Kaupungilla on otettu käyt-
töön sähköinen allekirjoitus-
palvelu Canon eSign. Tämän 
palvelun avulla voidaan toi-
mielinten pöytäkirjat allekir-
joittaa ja tarkastaa sähköisen 
palvelun kautta. Sähköinen 
arkistointi ollaan ottamas-
sa myös käyttöön maalis-
kuun aikana. Pöytäkirjoja ei 
tarvitse enää siinä vaiheessa 
tulostaa paperille. Päätettiin 
ottaa käyttöön sähköisen al-
lekirjoituspalvelu pöytäkir-
jojen allekirjoittamisessa ja 

tarkastamisessa. Kiireellisis-
sä tapauksissa pöytäkirja tai 
yksittäinen asia voidaan tar-
kastaa heti kokouksessa.

4H järjestää  
nuorten kesätöitä
Kaupunki on kilpailutta-
nut koululaisten- ja nuorten 
kesätyökampanjan vuonna 
2022 järjestämisen ja toteut-
tamisen. Hyväksyttiin Pu-
dasjärven 4H-yhdistyksen 
tarjoama kesätyökampanjan 
toteuttaminen hintaan 135 
euroa/nuori. Kustannuk-
set 24 350 euroa katetaan 
kehittämisrahastosta. 4H-
yhdistys tarjoaa myös yri-
tyskoulutusta 13-18 -vuoti-
aille nuorille. Koulutuksen 
jälkeen nuori voi perustaa 
esimerkiksi oman 4H-yri-
tyksen. Nuori saa koulutuk-
sesta myös opintopisteitä.

Kiinteistöjen  
alaskirjaus
Kiinteistöohjelmassa on esi-
tetty vuodelle 2021 Rimmin-
kankaan alueen kiinteistöjen 
poistoa taseesta. Päätettiin 
hyväksyä kiinteistöohjel-
man mukaisesti kiinteistöjen 
alaskirjaus yhteensä 2 507 
130 euroa vuoden 2021 tilin-
päätöksen yhteydessä.

PUDASjärveläinen

Yksityisteille runsaasti kunnossapitoavustuksia


