
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA LEHTI

Nro 6 •  ke 8.2.2023

Hirsikampuksen 
ammatti-iltapäivä
sai hyvän suosion

PUDASjärveläinen
s. 6

Pudasjärven harrastamisen 
malli palkittiin 
urheilugaalassa s. 8

Ystävänpäivänä
Pudasjärvellä 
tapahtuu s. 11

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)
Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)
Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

www.syotteentaksi.fi

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset korvataan 
tekstillä www.syotteentaksi.fi

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

Palvelemme ma ja to klo 10-16, ti-ke klo 10-17, pe klo 10-15, la suljettu  Palvelemme ma ja to klo 10-16, ti-ke klo 10-17, pe klo 10-15, la suljettu  

KEVÄTTARJOUS  

Tarjous voimassa ostaessasi monitehosilmälasit 
(kehykset+linssit). Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Varaa aika 
P. 040 821 1819

Optikon 
näöntutkimus 

0€! 

Lääkäripäivät: to 2.3., to 23.3. ja to 13.4.  
Lääkäripäivät: to 2.3., to 23.3. ja to 13.4.  

Moniteholasien Moniteholasien 

ostajalle Polaroid ostajalle Polaroid 
aurinkolasit aurinkolasit 

kaupan päälle.kaupan päälle.

Yksiteholasien Yksiteholasien 
ostajalle 1.6 ostajalle 1.6 

ohennetut linssit ohennetut linssit 

kehyksen hinnalla! kehyksen hinnalla! 

PUDASjärveläisen 
teemana 

ke 22.2.2023

Aineiston tulisi olla 
lehden tekijöillä 

torstaina 16.2.2023 
mennessä.

PUDAS-PUDAS-
järveläinenjärveläinen

VARAAVARAA

ILMOITUSPAIKKASI
ILMOITUSPAIKKASI

AJOISSAAJOISSA

P. 0400 499 745 

Talvinen 
Syöte 
2023

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

9999--..

Tarjoukset voimassa 11.2.2023 saakkaTarjoukset voimassa 11.2.2023 saakka

PALOVAROITIN OPAL PALOVAROITIN OPAL 
SAVU-/PALOHÄLYTIN SAVU-/PALOHÄLYTIN 
VALOKENNOLLAVALOKENNOLLA

PALOVAROITIN PALOVAROITIN 
HOUSEGARD HOUSEGARD 
OPTINEN SA701 10YOPTINEN SA701 10Y

19199595
 / kpl / kpl

HÄKÄVAROITIN HÄKÄVAROITIN 
OPAL 3X1,5V OPAL 3X1,5V 
LCD-NÄYTTÖLCD-NÄYTTÖ

15159595
 / kpl / kpl

3 kpl1212--..  (17,85) (17,85)

 (19,95) (19,95)  (24,95) (24,95)

Että voisit luottaa.

Tule kertomaan
toiveistasi ja huolistasi 

lauantaina 11.2.
klo 15.30
Pudasjärvi,
K-Supermarket

Meidän päättäjien homma on
toimia niin, että sinä
voisit luottaa.
Tulevaisuuteen ja meihin.

Kuulolla
kansanedustaja
Tuomas Kettunen.
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Makkaratarjoilu!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla ja YouTubessa su 12.2 kello 10. Lii-
kanen, Johansson, Piirainen. Luottamushenkilöiden ja isosten 
tehtävään siunaaminen. Kirkkokahvit. 

Eläkeläisten musiikkipiiri ke 8.2 kello 13 seurakuntakodissa. 

FRÉDÉRIC CHOPIN - pianoresitaali ma 20.2. kello 18 seura-
kuntakodissa. Pianisti Philip Ljung konsertoi. Vapaa pääsy, kä-
siohjelma 10 €.

Raamattupiiri ke 8.2. kello 18 seurakuntakodilla.

Yhteisvastuukeräys 2023 on alkanut. Voit ilmoittautua va-
paaehtoiseksi lipaskerääjäksi Markolle (0400 866 480, marko.
vayrynen@evl.fi). Tarkemmat aikataulut myöhemmin. 

Tulossa: Yhteisvastuutapahtuma ti 21.2. Päivän ohjelmassa 
mm. hernekeittolounas ja yhteislauluhetki. Voit toivoa jotain 
koululaulua yhteislaulutapahtumassa laulettavaksi. Toiveita voi 
jättää seurakuntakodin aulaan laatikkoon tai lähettää Keijo Pii-
raiselle, p 040 521 6769, keijo.piirainen@evl.fi to 16.2. men-
nessä.

Ystävänkammari ensi viikon to 16.2. kello 12.00 seurakun-
takodilla.

Lähetyksen tupakahvila keskiviikkoisin seurakuntakodilla 
kello 9.30–12. Myynnissä kahvia, pullaa, lapasia, villasukkia. 
Pullaa myös mukaan!

Iltakahvila Rönöä ei ole pe 10.2. Tuolloin on isoskoulutus vii-
konloppu Hilturannassa. 

Perhekerho ke 8.2. ja 15.2. kello 10–12.30 seurakuntakodilla.

Lapsiparkki pe 10.2. ja 17.2. kello 9.30–12 seurakuntakodilla. 
Varaa paikka lastenohjaajilta, Tanja 040 868 4730, Sirpa 040 
586 1217.

Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. Yh-
teydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480.

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

Kastettu: Oula Mauno Mattias Pohjola.

Vihitty: Aino-Liisa Katariina Turpeinen ja Samuel Aukusti 
Riekki.

Kuolleet: Elsa Timonen 88 v, Siiri Kaarina Laatikainen 82 v..

 

Maa ja pellot nukkuvat lumi-
peitteen alla. Valon määrä li-
sääntyy kuitenkin päivä päiväl-
tä. Mieli kääntyy jo vähitellen 
tulevaan kesään. ”Millainen 
kesästä mahtaa tulla”, mie-
timme. Tiedämme, että hyvä 
maan kasvu muodostuu kol-
mesta tärkeästä osasta. Maape-
rän tulee olla kasvulle otollinen 
ja siementen laadukkaita. Yhtä 
tärkeää näiden kanssa on se, 
että kylvöstä kastellaan sään-
nöllisesti. ”Taidat olla viher-
peukalo”, sanotaan henkilöstä, 
joka saa kasvun kukoistamaan.

Raamatun kylväjävertauk-
sissa puhutaan toisenlaisesta 
kasvusta. Jesaja kirjoittaa kyl-
vämisestä näin:  

Niin kuin sade ja 
lumi tulevat taivaasta
eivätkä sinne palaa

vaan kastelevat maan,
joka hedelmöityy ja versoo
ja antaa kylväjälle sieme-
nen ja nälkäiselle leivän,
niin käy myös sanan,
joka minun suustani lähtee:
se ei tyhjänä palaa
vaan täyttää tehtävän,
jonka minä sille annan,
ja saa menestymään kaiken,
mitä varten sen lähetän. 
(Jes. 55:10-11)

Tänä päivänä luottamus Ju-
malan sanan kylvöön on koe-
tuksella. Kirkkoon ei sitouduta 
kuten ennen. Hengellisyydestä 
kyllä puhutaan, mutta se mie-
luusti liitetään johonkin muu-
hun kuin uskoon ja Raa-
mattuun. Kasteen merkitys 
korvaamattomana Jumalan 
lahjana on hämärtynyt. Kirkon 

jakama luottamuksen siemen 
ei löydä kasvualustaa samalla 
tavalla kuin aiemmin. Kuiten-
kin luottamusta tarvitaan nyt 
enemmän kuin koskaan. Tar-
vitaan luottamusta siihen, että 
kristillinen usko antaa edelleen 
ihmiselle merkitystä ja sisältöä 
elämään. Tarvitaan luottamusta 
siihen, että evankeliumin hyvä 
viesti Jumalan armosta ja hy-
vyydestä koskettaa ihmissydä-
miä.

Meidän tehtävämme on 
kylvää hyvyyden, toivon ja 
luottamuksen siemeniä. Kun 
käännämme katseemme mah-
dollisuuksiin, voimme luot-
taa, että kylvötyömme ei ole 
turha. Kun katsomme hyvyy-
teen, meissäkin alkaa kasvaa 
hyvyyttä. Kun tulemme Kris-
tuksen luo, luottamuksen oraat 

saavat voimaa kasvuunsa. Kun 
katsomme Vapahtajaa, meissä 
kasvaa hänen mielensä mukai-
nen elämänasenne. Silloin huo-
maamme toisen ihmisen lähel-
lä ja kaukana.

Jokainen meistä on kylvä-
jä omalla paikallaan. Jokainen 
meistä voi kylvää luottamuk-
sen ja toivon siementä. Juma-
la luottaa meihin, heikkoihin 
ja vajavaisiin. Uskon ja luotta-
muksen siemen kasvaa meis-
sä, kun olemme lähellä Kristus-
ta. Toivon versot kasvavat, kun 
elämme lähellä Jumalaa. Kris-
tuksen kanssa voimme luotta-
vasti lähteä kylvämään ilon ja 
toivon siemeniä.

Terttu Puurunen

Kylvetään toivon siemeniä

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  
VKK-Media Oy

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

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%.

Ilmoitusaineistot lehteen jo torstaina klo 16 mennessä, viimeistään perjantaina 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.

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

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

PUDASjärveläinen

Onnittele tai ota osaa
Pudasjärveläinen-lehden 

palstoilla.
Ilossa ja surussa mukana

Meille kaikille niin Rakas

Leena Maarit
HEIKKINEN
o.s. Karvonen
s. 14.11.1965 Yli-Ii
k. 30.1.2023 Pudasjärvi

Ikuisesti rakkaudella muistaen

Jussi
Iida, Make ja lapset
Henna, Mikko ja lapset
Niina, Lauri ja lapset
Jessica ja Tong
Julia, Henri ja lapset
sukulaiset ja ystävät

Luojamme tahto näin täyttyä sai
kultainen muisto rakkaasta jäi.
Lähtijän tyyneys, valmiina niin
tyytyä Luojan suunnitelmiin.

Olette lämpimästi tervetulleita rakkaamme 
siunaustilaisuuteen Pudasjärven kirkkoon 12.2.2023 klo 13. 

Muistotilaisuutta vietämme läheisten kesken.

Vain sana
Puhu minulle jumala,
vain sana, tai kaksi,
kuin puhuisi mies ystävälle,
ehkä uskoni tulisi vahvemmaksi.
Jumala henki oletetettu,
en kiistele kanssasi alkujuuresta,
en valtasi määrästä suuresta.
Kun sinulle väitän,
on kohtalo sallimus julma.
Siitä minua lyö, tämä kahden on pulma.
Vastaa, jos väärin väitän tai valehtelen.

Pitkä valoton yö,
pitempi kuitenkin ajatustyö,
tulosta tuottamaton.
Sinä katsot riemun ja surun ohi,
avaa jo kurjille armosi syli.
Kuuletko huudot
rotkoista syvistä noista,
joista toivon säteet ei loista?
Luotujas mustat punaiset vaaleat,
valtasi alla kansojen marssi,
painajaisunta kuin farssi.

Katsotko kaikkea silmin säälittömin?
Ihmisenä ja luotunas kysyn,
oletko kironnut ihmissuvun
alla kaikkeuden kuvun.
Siunaustas vaille kun jätät,
lukuisat luotusi miljoonaluvuin.
Turhaa on lauseita laatia, 
vastausta vaatia siihen.
Väitänkö väärin tai valehtelen?

Eero Räisänen

Pudasjärven Vanhustentaloyhdistys ry:n
YHDISTYKSEN 
KEVÄTKOKOUS

pidetään torstaina 2.3.2023 klo 13.00,
 Seurakuntatalolla.

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

 pöytäkirjan pitäjä.
 3.  Valitaan pöytäkirjantarkastaja ja hänelle  

 varamies.
 4.  Todetaan kokouksen laillisuus.
 5.  Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.
 6.  Esitetään johtokunnan laatima kertomus  

 yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna.
 7.  Esitetään edellisen vuoden tilit ja 
  tilintarkastajan antama lausunto niistä, sekä   

 vahvistetaan tilinpäätös.
 8.  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä   

 johtokunnalle ja toimitusjohtajalle.
        9.  Päätetään Kuntarahoitus Oyj:n Mäntyrineen/  
 Alakartanon rakennushankkeille antaman   
 507.472 €:n lisälainan nostamisesta. Sekä   
 päätetään 659.713,60 €:n kiinnityksen hakemi- 
 sesta Pudasjärven Seurakunnalta vuokratun  
 maanvuokrasopimuksen mukaiseen; tilaan  
 Lievet 615-409-10-81 ja vuokra-alueilla oleviin  
 Pudasjärven Vanhustentalon omistamiin  
 rakennuksiin. Kiinnitykset luovutetaan Kuntara- 
 hoitukselle lainan vakuudeksi
 10.  Muut esille otettavat asiat.
 11.  Kokouksen päättäminen.
Tervetuloa!

Pudasjärvellä 2.2.2023
JOHTOKUNTA

Menkää vessaan kaiken varalta, 
terveiset talonmies paralta

Suuri matosakki
nurmikolle kakki
Talonmiespä suuttui,
ja asiahan puuttui.
Tuumi: minua niin stressaa,
teidän pitää mennä vessaan.
Madot nurmikolle taas kakkimassa

ja talonmieheltä anomassa:
Niin tipalle se mennee,
että ajoissa vessaan ehdi 
emme.

Sisko Illikainen
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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

-56-58 %
Plussa-etu

Ben & Jerry’s 
JÄÄTELÖT
427-465 ml (7,16-7,80/l) 
Myös Non-Dairy vegaanijäätelöt ja  
UUTUUS Sundae jäätelöt

10.-
Ilman Plussa-korttia 7,65-7,95 pkt (16,45-18,62/l)

3
PKT

Rajoitus 1 erä/ 
talous

 
COSTA RICA  
JAUHETUT  
KAHVIT
jauhetut kahvit
400-500 g (6,66-8,33/kg) 
Ei Reilu kauppa, premium blendit eikä  
maakahvit Brazil, Colombia tai Guatemala

Ilman Plussa-korttia  4,99 pkt (9,98-12,48/kg)

10.- Rajoitus xx

3
PKT

Rajoitus 1 erä/ 
talous

-33 %
Plussa-etu

ERÄ

 

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

5.-ÄMPÄRI

PERUNALASTUT 
300 g (3,33/kg)

Ilman Plussa-korttia  2,65 ps (8,83/kg)

1.- -62 %
Plussa-etu

PS

Old El Paso

VEHNÄTORTILLA
326 g (3,07/kg) Medium 
Ei täysjyvä

Ilman Plussa-korttia 1,69 pkt (5,18/kg)

1.-PKT

-40 %
Plussa-etu

HINNAT VOIMASSA TO-SU 9.-12.2.2023. ELLEI TOISIN MAINITA 
Tuotteita rajoitettu määrä

Ilman Plussa-korttia 7,85-8,69 rs (17,07-12,59/kg)

Tavallista parempi ruokakauppa

P U D A S J Ä R V I

HerkkutoriltaHerkkutorilta
Keskiviikko 8.2. 
Lapinriistakeitto (L)
Uunilohi (L, G)
Perunamuusi (G, L)
Riisi (G, L)
Tomaatti-fetabroilerikastike (G, L)
Pyttipannu (G, L)

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

Torstai 9.2. 
Broilerikeitto (G, L)
Uunilohi (G, L)
Perunamuusi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Lohkoperunoita (G, L)
Smetanahärkä
Tex mex mifukastike

Maanantai 13.2.  
Lihakeitto (L, G)
Uunilohi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Perunamuusi (G, L)
Uunimuikkuja (G, L)
Kebablihakastike (G, L)

Päivittäin
Broilerin koipireisiä L, G  
Grillikylkeä L, G 
Palvikylkeä L, G  
Päivän lämpimät  
kasvikset L, G  
Päivän salaatti 

Tiistai 14.2.
 Lohikeitto (L, G)
Uunilohi (G, L)
Perunamuusi
Kermaperunoita (L, G)
Talon pulled pork (G, L)
Lasagne (L)

Lauantai 11.2. 
Lohikeitto (L, G)

Perjantai 10.2. 
Jauhelihakeitto (G, L)
Uunilohi (G, L)
Perunamuusi (L, G)
Rosmariini perunoita (G, L)
Riistakäristys (G, L)
Naudan grillipihvit (G, L)

Umpihankihiihtäjät lähtevät lauantaiaamuna kisaan 24. kerran
Kahden Covid-19 vuoden jäl-
keen olemme järjestämässä 
vuonna 2023 kisoja, toivom-
me ettei mikään maailman 
tilanne - eikä muutkaan ta-
pahtumat - estä kisojen järjes-
tämistä. Kilpailijat ovat odot-
taneet tapahtumaa jo kaksi 
vuotta. 2021 ja 2022 oli vii-
kolla 6, Syötteellä paljon um-
pihankihiihtäjiä, vaikka var-
sinaista kisaa ei ollutkaan. 
Kilpailijat halusivat kuiten-
kin hiihdellä ja harjoitella tu-
levaa tapahtumaa varten. 

Nyt on kisastarttiin aikaa 
vajaa viikko ja kisoihin on 
tullut ilmoittautumisia hie-
man vähemmän kuin ennen 
koronaa. Kisojen järjestely-
koneisto on kuitenkin hionut 
kynsiään ja teroittanut kirvei-
tä kisojen lähestyessä. Huol-
toporukka on tehnyt yöleiris-
sä halkoja kilpailijoita varten, 
jotta kilpailijat saavat nuotion 
syttymään. kilpailijoille anne-
taan 5 halkoa jolla saa nuoti-
on syttymään, sen lisäksi heil-
le on tarjolla pölkkyjä, joista 
he itse tekevät nuotiopuunsa. 
Kilpailunohjeessa on ilmoi-
tettu, että kilpailijoilla tulee 
olla joko saha tai kirves mu-
kana. Kilpailijoita varten pai-
kalle on tuotu laavuriukuja, 
joista he saavat tehdä oman 
majoitteensa yöksi. Seuraava-
na aamuna laavuriut on tuo-
tava kilpailijoilla takaisin sii-
hen pisteeseen, mistä he ovat 

ne lauantaina ottaneet. Huol-
toporukan päällikköinä toi-
mivat Jari Särkelä ja Paavo 
Ervasti. 

Ensiapuryhmä on Eija 
Pakarisen johdolla käynyt 
läpi välineistöä ja suunnitel-
leet kuinka ensiaputoimin-
ta saadaan toimimaan hyvin. 
Kaikki ensiapuhenkilöstö on 
koulutettu ja ovat terveyden-
huollon ammattilaisia. Jokai-
sella rastilla on ensiapuyksik-
kö, joka irtaantuu tarvittaessa 
rastilta ja turvapäällikön Jan-
ne Juusolan ohjeiden mukaan 
menee paikalle suorittamaan 
ensiavun ja sen jälkeen järjes-
tetään jatkotoimenpiteet, kun 
tilanne on arvioitu ja on oltu 
tarvittaessa yhteydessä hätä-
keskukseen. Ensiaputoiminta 
tukeutuu rastipisteiden kaut-
ta organisointiin, jolloin aina 
on yksi ensiapuyksikkö lä-
hellä ja valmiina siirtymään 
kelkalla paikalle. Rastipis-
teet on valittu yhteistuumin 
tehtävärastipäällikkö Pentti 
Riekin johdolla. Reittitiimiin 
kuuluvat alueen hyvin tun-
tevat henkilöt: Pentti Riekki, 
Jari Särkelä ja Jari Pakarinen. 
Tehtävärasteilla on tilannetta 
seuraamassa kaksi erätarkas-
taja Jani Suua ja Markus Aho 
ja lääkäri Ville Voipio. Kes-
keyttäneiden kuljetusvastuu 
maastoista on Risto Sääski-
lahdella, Eero Heikkilällä, Jari 
Pakarisella ja Pentti Riekillä. 

Kisakansliassa 
vilinää
Kilpailukanslia on tehnyt 
osallistujalistat ja valmistanut 
tehtävärastien lähestymis-
taulut sekä rasteille tulevat 
kilpailijoiden tehtäväkortit 
rastikohtaisiin kansioihin. Ki-
sakansliassa on laskettu osal-
listumiskertoja ja tilattu uu-
sia mitaleja ja muistolautaset 
kuudelle parhaalle joukku-
eelle ja yksilölle. Kisakanslia 
vastaa myös suksien vuok-
raamisesta ja niiden vastaan-
ottamisesta kisojen jälkeen. 
Kisakansliassa käy viikon-
loppuna vilinä ja vilske, kun 
kanslian väki tekee kisaili-
joille kunniakirjat ja katselee 
sopivat mitalit ja suunnitte-
lee palkintojen jakoa. Lisäksi 
lauantaina kello 15 kisakans-
liasta lähtee osa yöleiriin vas-
taanottamaan kilpailijoita. 
Kisakansliaan kuuluu olen-
naisena osana tulospalvelu ja 
tänä vuonna siitä vastaa um-
pihankihiihtokanslianeuvos 
Asko Mäkäräinen.   

Tehtävät on suunniteltu 
ja niiden toteuttamisesta vas-
taa kokeneet tehtävärastien 
henkilökunnat. Tehtäväras-
tien materiaalista on vastan-
neet Marko Koivula ja Timo 
Talala, Vesa Riekki sekä Eija 
Pakarinen ja Kirsi Hanhe-
la. Suorituspaikkojen kun-
nostuksesta on huolehtinut 

Pentti Riekki ja Jari Särkelä 
sekä Jari Pakarinen. Tehtävä-
rasteilla on henkilöitä, jotka 
ovat olleet toiminnassa mu-
kana lähes joka kerta. Tänä 
vuonna tehtävärasteja on kol-
me ja viisi lisärastia. Tehtävät 
ovat luonnontuntemus, ensi-
apu ja erätaidot ja varustei-
den tarkastus. Tehtävistä on 
mahdollisuus saada sakkoa 
29 minuuttia, mikä vaikuttaa 
toisen päivän lähtöaikaan. 
Toisen päivän lähtöaikaan 
voi vaikuttaa hakemalla lisä-
rasteja. Hakemalla kaikki li-
särastit kilpailija saa plusmi-
nuutteja 30, jolloin niillä voi 
korvata sakkominuutteja. 

Loppukiri  
sunnuntaina 
Sunnuntaiaamuna kello 9 
lähtee lauantain tehtävien ja 
lisärastien sakkojen yhteen-
lasketussa tuloksessa par-
haiten pärjänneet joukkueet 
ja yksilöt. Sen jälkeen lähte-
vät muut kilpailijat siinä jär-
jestyksessä, miten he ovat ke-
ränneet lauantaina sakko- ja 
hyvitysminuutteja. Loppu-
nousema on se, että joukkue 
tai yksilö, joka on maalissa 
ensimmäisenä, on myös ki-
san voittaja. Molemmissa sar-
joissa palkitaan kuusi parasta 
sunnuntaina palkintojenjaon 
yhteydessä. 

Tänä vuonna ei ole varsi-

naista kutsuvierastilaisuut-
ta yöleirissä, vaan sinne on 
mahdollisuus tulla yleisöllä 
ja ostaa ruokailu pientä kor-
vausta vastaan. Siitä on täs-
sä lehdessä erillinen mai-
nos. Kutsuvierasemäntä Kirsi 
Hanhela ja kilpailun suojeli-
ja Mikko Valanne ovat kui-
tenkin median kanssa seu-
raamassa lauantaipäivän 
tapahtumaa heti kello 9 alka-
en Pikku-Syötteellä ja sieltä 
kisan edistyessä he siirtyvät 
maastoon.  

Lauantaina kilpailijat läh-
tevät liikenteeseen perjantai-
na arvottujen lähtöaikojen 
mukaan. Lähdöstä vastaavat 
Lauri ja Matti Suorsa kave-
reineen, kymmenien vuosien 
kokemuksella. Sunnuntaina 
varsinaisesta hiihtokisan läh-
döstä huolehtii kokenut po-
rukka: Pentti Riekki, Jari Pa-
karinen, Vesa Pesälä, Reijo 
Vuorinen, Matti Räinä, Timo 
Kerälä, Toisen päivän ajan-
oton huolehtii Kauko ja An-
na-liisa Seppäsen ajanotto-
ryhmä. 

Viisihenkiset  
joukkueet  
pärjänneet
Kisoissa on perinteisesti me-
nestynyt viisihenkiset jouk-
kueet. Kisojen pääsihteeri 
Marko Koivula listasi satun-
naisessa järjestyksessä 6 en-

nakkosuosikkia tulevaan ki-
saan: Kiinteistöneliö, Antin 
Huolto ja palvelut tmi, Team 
Hiljaiset Veljet, Lihakun-
ta, Kitkankiertäjät ja Team 
Korentokangas. Näistä kol-
messa joukkueessa on mu-
kana paikallista verta. Yk-
silökisan voittajaa Koivula 
ei ala arvuuttelemaan ollen-
kaan. Yksilökisassa on muka-
na vanhoja konkareita: Juha 
Julkunen, Mikko Keränen, 
Tuomo Ahola, Lassi Koikka-
lainen, Edvin Honkanen, Juk-
ka Kummala, Mikko Perkiö-
mäki – tässä näin muutaman 
mainittuna. Osalla näistä yk-
silöistä on jo yli 20 osallistu-
miskertaa.  

Järjestelytoimikuntaan 
kuuluu tänä vuonna: Heik-
ki Haavikko kilpailunjohtaja, 
Marko Koivula, Kirsi Hanhe-
la, Pentti Riekki, Jari Särkelä, 
Paavo Ervasti, Eija Pakarinen, 
Jari Pakarinen, Olli Riekki ja 
kaupungin edustajana Vesa 
Riekki. Tähän lopuksi Koivu-
la heittää pyynnön paikallisil-
le: nyt ois oranssia kisapipoa 
saatavilla helposti – ei tarvit-
se kuin ilmoittautua Markol-
le ja lähteä perässähiihtäjäksi. 
Kaikki perässähiihtäjät saa-
vat kisapipon ja maittavan 
ruuan Pikku-Syötteellä. Kul-
jetus lähtee Tuurituvalta sun-
nuntaina kello 7. 

PUDASjärveläinen lehti 
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Kaikille avoin 
yhteisöllisyyspäivä 

suunnitteilla

Yhteisövaliokunta piti 
vuoden ensimmäiset ko-
kouksensa 18.1. ja 25.1. 
Pirtissä. Tammikuulle 
kertyi asioita kahden ko-
kouksen verran, kun pää-
asiassa yhteisövaliokunta 
kokoontuu kerran kuu-
kaudessa. 

Tammikuun ensim-
mäisessä kokoukses-
sa keskusteltiin vuoden 
2023 aikana päättyvien 
määräaikaisten palvelu-
sopimusten tilanteesta ja 
palveluiden hankinnasta 
nykyisessä epävarmassa 
taloustilanteessa. Koko-
uksessa tekninen johta-
ja esitteli myös asumisen 
politiikan valmistelun 
nykytilannetta ja tavoit-
teita sekä Pudasjärven 
tuulivoimaohjelman sel-
vitystyötä ja etenemistä, 
joihin yhteisövaliokunta 
antoi omat ohjausesityk-
sensä. 

Tammikuun toises-
sa kokouksessa kuul-
tiin va. hallintojoh-
tajan Henri Pätsin 
toimesta katsaus viime 
vuoden tilinpäätösarvi-
osta sekä työllisyyspääl-
likön että hallintojohtajan 

esittelemän katsauksen 
TE-palvelut 2024-uudis-
tuksesta, jossa työllisyys-
palvelut siirrettäisiin val-
tion tehtävästä kunnille. 
Työllisyyspäällikkö Irina 
Hallikainen esitteli työlli-
syyspalveluiden tilanne-
katsauksen. 

Yhteisövaliokunnan 
kokousten muistioita voi 
käydä tarkastelemassa 
Pudasjärven kaupungin 
nettisivuilla. 

Muissa asioissa pu-
heenjohtaja Jorma Kou-
va esitteli ajatuksen kau-
pungin järjestämästä 
yhteisöllisyyspäivästä, 
jonka tarkoituksena oli-
si olla kaikille avoin ta-
pahtuma, jossa kaupun-
gin viranhaltijat olisivat 
tavattavissa samassa pai-
kassa matalalla kyn-
nyksellä. Tarjolla voisi 
mahdollisesti olla myös 
esimerkiksi keittolounas 
ja muuta ohjelmaa. Ajan-
kohta olisi keväällä, huh-
ti-toukokuussa. Jäämme 
odottamaan tapahtuman 
varmistumista.

Minna Seppänen

VARAA AIKA SILMÄASEMA.FI

Tarjous on henkilökohtainen ja koskee uusia silmä- ja aurinkolasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin tai paket-
tihinnoiteltuihin tuotteisiin. Tarjous ei koske lääkinnällisiä hoitotuotteita. S-Etukortilla Bonus tuplana kampanja-aikana 
maksetuista tuoteostoista, jopa 10 %, lisätietoa: bonustuplana.fi. Silmälasien ostajalle optikon näöntutkimus 0 €.  
Tarjous on voimassa 10.4.2023 asti.

KAHDET LASIT,  
 YKSI HINTA.

Osta silmälasit, saat itsellesi kaupan päälle mitkä tahansa saman- 
arvoiset tai edullisemmat silmälasit, merkkiaurinkolasit tai piilolinssit!

SILMÄASEMA PUDASJÄRVI Toritie 1, 020 760 8649

Lauri Nikulan vaalikampanja 
käyntiin Maalaispojan sävelin
Kevään eduskuntavaalien 
kampanjointi on käynnisty-
mässä. Pudasjärveläisläh-
töisen Lauri Nikulan (kesk.) 
vaalistartti Oulun Alek-
sinkulmassa sai kannatta-
jat liikkeelle ja tarjosi laajan 
kattauksen Pohjois-Pohjan-
maan keskustavaikuttajien 
puheenvuoroja. Keskusta-
laista aluepolitiikkaa musii-
kin muodossa tarjosi entinen 
kansanedustaja Mikko Ala-
talo, jonka Maalaispoika oon 
-kappaleeseen tilaisuus hui-
pentui.

Oman mausteensa tilai-
suuteen toi kokovalkoisiin 
haalareihin ja kasvonaamioi-
hin pukeutunut mielenosoit-
tajien joukko, joka muodosti 
erikoisen vastaanottokomi-
tean tilaisuuteen saapuvil-
le Nikulan kannattajille. Eh-
dokas itse kertoi olevansa 
paremminkin otettu kuin 
harmissaan kuokkavierais-
ta. Hänen mukaansa mie-
lenosoitus vaalitilaisuudes-
sa kielii siitä, että ehdokas 
nähdään vakavasti otettava-
na tekijänä politiikassa.

Toista kertaa eduskun-
taan ehdolla oleva Niku-
la nosti keskeisiksi vaalitee-
moikseen turvallisuuden, 
lasten ja perheiden hyvin-
voinnin sekä elinvoimai-

sen Pohjois-Suomen. Ve-
näjän aloittaman sodan 
myötä turvallisuusympäris-
tö on muuttunut ja nostanut 
Pohjois-Suomen strategista 
merkitystä. Koko maan asut-
tuna ja elinvoimaisena pitä-
minen on noussut uudella 
tavalla turvallisuustekijäk-
si. Ulkoisen turvallisuuden 
ohella myös sisäisen turval-
lisuuden muutokset on tär-
keä huomioida. Esimerkiksi 
digiturvallisuuteen liittyvä 
lainsäädäntö vanhenee no-
peasti ja kaipaa digitalisaa-

tion edetessä jatkuvaa päi-
vittämistä. Nettipoliisina 
työskentelevän Nikulan mu-
kaan digiturvallisuus liittyy 
läheisesti lapsiin ja nuoriin, 
sillä digitalisaatio etenee no-
peimmin juuri heidän paris-
saan.

Entinen pääministeri, 
kansanedustaja, Juha Sipi-
lä tarkasteli omassa puheen-
vuorossaan kansantalouden 
haasteita ja nosti esille ener-
gia-alan kasvu- ja kehitysnä-
kymiä. Maaherra emeritus 
Eino Siuruainen puolestaan 

kertoi olleensa pitkään si-
vussa puoluepolitiikasta, 
mutta lähteneensä nyt tuke-
maan Nikulan vaalikampan-
jaa. Siuruaisen mukaan Lau-
ri Nikula on henkilö, johon 
voi luottaa siinä, että ”maa-
ilman olotilat tunnistetaan” 
ja että ”hänellä on riittävät 
työkalut, että kansanedus-
tajan valtakirja voidaan an-
taa, kunhan ääniä tulee riit-
tävästi”.

PUDASjärveläinen 

Pudasjärvellä asuvat Lauri Nikulan vanhemmat Lahja ja Veli Nikula ovat tukena ja kannusta-
massa poikaansa kansanedustajaksi.

Nykysirkusteos Fineline vierailee Pudasjärvellä
Lumo Companyn Fineline 
Nykysirkus Pop-Up esitys 
on perjantaina 10.2. kello 
17 Kurkisalissa.  Tilaisuu-
den järjestäjänä on Pudas-
järven kulttuuripalvelut. 
Kaikille on vapaa pääsy. 

Fineline kuvaa nimensä 
mukaisesti kaikkea sitä, 
missä raja ja ero on hiuk-
sen hieno. Mikä on grotes-
kin ja kauniin raja? Entä 
missä menee tasapainon ja 
epätasapainon raja? 

Pop Up teoksessa näh-
dään kaksi sirkustaiteilijaa 
Hanna Moisala ja Anniina 
Peltovako, jotka tutkivat 
rajapintoja fyysisen liik-
keen, sekä visuaalisen il-
meen kautta ja haasta-
vat tasapainoaan nuoralla 
tanssien. Teoksen musiikin 
on säveltänyt Evalds Laza-
revics.

Esityksen kesto on noin 
20 minuuttia, jonka jälkeen 
on varattu aikaa keskuste-

lulle. 
Teos sai ensi-iltansa 

Helsingissä Cirkolla 2.2. 
Pudasjärvellä ja Oulun 
seudun kunnissa siitä esi-
tetään 20 minuutin mittai-
nen pop-up maistiainen. 
Teos nähtävillä kokonai-
suudessaan Oulussa tule-
vaisuudessa. 

Henna Hiltunen

Pop Up teoksessa nähdään 
kaksi sirkustaiteilijaa Hanna 
Moisala ja Anniina Peltova-
ko, jotka muun muassa haas-
tavat tasapainoaan nuoralla 
tanssien.
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

RAUTAOSASTOLTAURHEILUOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 9.-10.2. LAUANTAINA 11.2. MA-TI 13.-14.2. KESKIVIIKKONA 15.2.

KESKIVIIKKO-TIISTAINA 8.-14.2.

TEKSTIILIOSASTOLTA

KENKÄOSASTOLTA

AVAIMENTEKO JA LUKKOTARVIKKEET

65,-65,-

Neo 1/2” 25-osNeo 1/2” 25-os
HYLSYSARJAHYLSYSARJA

Sievi Arktis Sievi Arktis 
TR  TR  
TALVI-TALVI-
SAAPPAAT SAAPPAAT 

Mustang  Mustang  
KAMINA-KAMINA-
PUHALLINPUHALLIN
4-lapainen4-lapainen

65,-65,-

Motul Motul 
2T 2T 
SNOW SNOW 
POWERPOWER
4L öljy 24L öljy 2

26265050

Chempioil  Chempioil  
HYDRALIIKKA-HYDRALIIKKA-
ÖLJYÖLJY
20 l20 l
32 ja 4632 ja 46

59599090

Ledcore Ledcore 
ladattava ladattava 
OTSA-OTSA-
LAMPPULAMPPU
800 lumen800 lumen

Dropper Dropper 
LUMEN-LUMEN-
PUDOTIN PUDOTIN 

19199090

129,-129,-

1591590000

669999

445050

003939

227979

117979
kpl

229999
kgkg889595

kg

119999

kgkg

ras

pkt

339999
kg

prkprk

221919
pss

3 kg/3 kg/
taloustalous449595

kgkg

14149595
kgkg

779595
kg

12129595
kg

444949
pkt

339999
pkt

pkt449999
pktpkt

115959
pss

kgkg 779595
kg

2 kg/2 kg/
taloustalous

2 pkt

2 pkt/talous

119999
kgkg

BATAATTIBATAATTI

999595 119999
kg 334949

pktpss006969
/100 g/100 g

79799090 1191190000 59599090

52529090 39399090 49499090

39399090 54549090 59599090

62620000 67670000 36369090

20 kpl/talous

89899090

69699090

1491492525

69699090

HKHK
MEET-MEET-
VURSTITVURSTIT
150 g150 g

NaudanNaudan
PALAPASTIPALAPASTI

Saarioinen Saarioinen MAKSA-, LIHA-MAKSA-, LIHA-
MAKAROONI-  MAKAROONI-  
taitai LIHAPERUNA-  LIHAPERUNA- 
SOSELAATIKO SOSELAATIKO 
350-400 g350-400 g

Tuore porsaanTuore porsaan  
PAAHTOKYLKIPAAHTOKYLKI

Nursing Care Nursing Care 
TYÖ-TYÖ-
JALKINEETJALKINEET
Koot: 36-41Koot: 36-41

AtriaAtria
LAUANTAI-LAUANTAI-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

Vaasan TaikaVaasan Taika
MONIVILJA-MONIVILJA-
VIIPALEETVIIPALEET
350 g350 g

SOKERI-SOKERI-
MUNKKIMUNKKI

IrtoIrto
KIIVIKIIVI

PorsaanPorsaan  
KYLJYKSETKYLJYKSET

Tuore porsaanTuore porsaan
LAPA LAPA taitai ETU- ETU-
SELKÄSELKÄ

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA VERI-VERI-

APPELSIINIAPPELSIINI
1 kg pussi1 kg pussi

Valio Hyvä Valio Hyvä 
suomalainensuomalainen
ARKIJUUSTO-ARKIJUUSTO-
VIIPALEVIIPALE
400-500 g400-500 g

OollanninOollannin
LIHAPULLA-LIHAPULLA-
PANNUPANNU
500 g500 g

KANAN-KANAN-
MUNATMUNAT
10 kpl10 kpl

NaudanNaudan
KEITTOLIHAPALATKEITTOLIHAPALAT
makuluullamakuluulla

HyväHyvä
NAUTA JAUHELIHANAUTA JAUHELIHA
rasvaa max 10%rasvaa max 10%

11119595

TuoreTuore
PORSAANPORSAAN
LIHAKUUTIOLIHAKUUTIO

ValioValio
JOGURTTI JOGURTTI 1 kg1 kg  
tai tai JUOTAVATJUOTAVAT

JOGURTIT JOGURTIT 0,95 l0,95 l

Kulta Kulta 
KatriinaKatriina
KAHVIKAHVI
500 g500 g

VaasanVaasan
RUISPALATRUISPALAT
12 kpl/660 g12 kpl/660 g

TuoreTuore
MADEMADE
rajoitettu erärajoitettu erä

IRTO-IRTO-
KARKITKARKIT

PalvelevaPalveleva RUOKAKAUPPIASRUOKAKAUPPIAS

669999
pktpkt

Snellman kunnonSnellman kunnon
KARJALAN-KARJALAN-

PAISTIPAISTI
500 g500 g

339999
pktpkt

Atria Atria 
RAPEA KANAFILEERAPEA KANAFILEE

275 g tai 275 g tai PossunPossun  
WIENERLEIKEWIENERLEIKE

285 g285 g

113939
kplkpl

LaktoosittomatLaktoosittomat
PINGVIINIPINGVIINI

TUUTITTUUTIT
110 ml110 ml

445050
pktpkt

MarabouMarabou
SUKLAALEVYTSUKLAALEVYT

185-200 g185-200 g

665050
pktpkt

KariniemenKariniemen
KANANPOJANKANANPOJAN
SISÄFILEPIHVITSISÄFILEPIHVIT

400-500 g400-500 g

2 pkt

Sievi Sievi 
TYÖ-TYÖ-
SANDAALITSANDAALIT
Koot: 36-45Koot: 36-45

BodoWell BodoWell 
PESTÄVÄTPESTÄVÄT
TOSSUTTOSSUT
Koot: 36-46Koot: 36-46

MoominMoomin
naistennaisten
TUNIKATUNIKA
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

MoominMoomin
naistennaisten
MEKKOMEKKO
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

MoominMoomin
naisten naisten 
RAITAPAITARAITAPAITA
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

True North naistenTrue North naisten
REISITASKU-REISITASKU-
HOUSUTHOUSUT
vuoritonvuoriton
4-way stretch4-way stretch
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

MarineMarine
SOFTHSHELL SOFTHSHELL 
TAKKITAKKI
fleecevuorella fleecevuorella 
Koot: XS-XXLKoot: XS-XXL

MarineMarine
miesten miesten 
SOFTHSHELL SOFTHSHELL 
TAKKITAKKI
fleece vuorifleece vuori
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

True NorthTrue North
naistennaisten
TOPPAHOUSUTTOPPAHOUSUT
Koot: XS-XXLKoot: XS-XXL

True North miestenTrue North miesten
REISITASKU-REISITASKU-
HOUSUTHOUSUT
vuoritonvuoriton
4-way stretch4-way stretch
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

MarineMarine
naisten naisten 
KEVYT-KEVYT-
TOPPATAKKITOPPATAKKI
Koot: M-3XLKoot: M-3XL

GrandiosaGrandiosa
KIVIUUNI-KIVIUUNI-
PIZZATPIZZAT
300-350 g300-350 g

AlkaenAlkaen

Haghus Haghus 
Bunker Bunker 
KAMIINAKAMIINA

Haghus  Haghus  
TELTTASAUNATELTTASAUNA

Haghus Haghus 
VESIVARAAJAVESIVARAAJA
4,5 l4,5 l

Haghus Haghus 
KIVIHÄKKIKIVIHÄKKI
KAMIINALLEKAMIINALLE

239,-239,-

339,-339,-

Haghus Haghus 
Bunker Bunker 
PILKKITELTTAPILKKITELTTA

199,-199,-

Väinö Väinö 
Bunker 3 Bunker 3 
PILKKITELTTAPILKKITELTTA
2.laatu värivirhe -25%  2.laatu värivirhe -25%  
(ovh 199,-)(ovh 199,-)

Haghus Haghus 
LUMIKENGÄTLUMIKENGÄT
8x25” 8x25” 
9x30”9x30”
10x36”10x36”

AlkaenAlkaen
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Hirsikampuksen ammatti-iltapäivä 
sai hyvän suosion

Hirsikampuksella toteutet-
tiin keskiviikkona 1.2. am-
matti-iltapäivä. Lukion ja 
yläasteen oppilaille, mo-
lemmille erikseen, oli pa-
neelissa esittelemässä am-
mattiaan reilut 20 eri alan 
henkilöä. Tilaisuuden vas-
tuuopettajat Noora Nuuti-
nen ja Kaisa Liikanen joh-
dattelivat aluksi kunkin 
panelistin esittelemään it-
sensä ja kertomaan, kuinka 
päätyi ammattiinsa. Sitten 
selvitettiin mikä on työs-
sä vaikeinta ja mikä pal-
kitsevinta, opiskeluaika, 
onko ammatinvalinta ka-
duttanut ja paljonko tulee 
palkkaa. Näistä ehdittiin 
kysyä, onko ammatinva-
linta kaduttanut. Panelis-
teilla oli myös tilaisuus an-
taa neuvoja nuorten tämän 
hetken elämänvaiheeseen, 
jossa ammatinvalinta mie-
tityttää. 

Eräs panelisti kertoi, että 
aina ei voi olla aurinkoista, 
vaan on pilvisiäkin päiviä. 
Haasteet ja ongelmat kas-
vattavat sekä että aina voi 
ja kannattaa opiskella.

Lopuksi paikalle saa-
puneet eri ammattialan ih-
miset ryhmittäytyivät eri 
puolille juhlasalia pikku 
ryhmiin, jossa nuoret saat-
toivat kierrellä ja kysellä 

Palo- ja pelastusala oli oppilailla yksi kiinnostavimmista ammateista.

Ammatti-iltapäivän toinen vastuuhenkilö Noora Nuutinen toimi tilaisuuden juontajana.

Ammatistaan olivat kertomassa 28 henkilöä noin 20 eri ammatista. Apteekkari Terttu Puuru-
nen kertomassa tämän talven aikana täyttyvän 20 vuotta apteekkariyrittäjänä. 

Lukiolaiset kuuntelivat mielenkiinnolla eri ammattien esittelyä. Taustalla tilaisuuden toinen 
vastuuopettaja Kaisa Liikanen.

Urheilulukion ekaluokan pojilla oli ammatinvalinta-asiat jo melko selvillä. Samuli Luokkasta 
kiinnosti tekniikan ala, Arttu Ekdahl liikunnanopettaja, Kaarlo Hirvasniemi auto- ja työkone-
tekniikan insinööri ja Aaro Lapinlampi oikeustieteellisen opiskelu. 

mieltään askarruttavia ky-
symyksiä. 

Suosituimpia ryhmiä 
näytti olevan palo- ja pelas-
tusalan työntekijöiden ryh-
mä. Taiteilijan ammattia 
olivat esittelemässä Kari ja 

Marja-Leena Tykkyläinen. 
He kertoivat, että taiteili-
ja ei ole vain ammatti, vaan 
elämäntapa.

-Jos ei ole muuta ammat-
tia mielessä, niin alkakaa 
taitelijaksi. Siinä tarvitaan 

voimakasta luonnetta ja tie-
tynlaista hulluutta, selvitti-
vät Tykkyläiset. Myös yrit-
täjien edustajat korostivat 

yrittäjyyden olevan oma 
elämäntapansa.

Ensi viikon lehdessä 
julkaistaan jatkoa tähän 

opiskelijoiden itsensä  
kirjoittamana.

Heimo Turunen



7PUDASjärveläinenNro 6 •  ke 8.2.2023

Vasemmistoliitto eduskuntavaaleihin 
täydellä 18 ehdokkaan listalla
Pohjois-Pohjanmaan Va-
semmiston piirihallitus aset-
ti torstaina 2.2. pidetyssä 
kokouksessaan kolme ehdo-
kasta kevään eduskuntavaa-
leihin. Piirijärjestön tavoit-
teena on nostaa puolueen 
kannatusta ja saada neljä 
kansanedustajaa Oulun vaa-
lipiiristä nykyisen kolmen 
sijasta.

Uusien ehdokasnimitys-
ten myötä Vasemmistoliit-
to lähtee Oulun vaalipii-
rissä vaaleihin täydellä 18 
ehdokkaan listalla. Ehdok-
kaista 15 tulee Pohjois-Poh-
janmaan piirijärjestön alu-

eelta ja kolme Kainuusta. 
Ehdokkaamme ovat: Hän-
ninen Katja Raahe, Jokelai-
nen Jessi Oulu, Jussinniemi 
Jouni Pyhäjärvi, Jyrkäs Tai-
ja Oulu, Karjalainen Saara 
Kajaani, Kohonen Olli Oulu, 
Kortelainen Juha Hyrynsal-
mi, Kyllönen Merja Suomus-
salmi, Latvanlehto Jaakko 
Muhos, Luonuansuu Matti 
Alavieska, Mustonen Juha-
Matti Oulu, Niiranen Pasi 
Ylivieska, Nybacka Silvo Lu-
mijoki, Raudaskoski Mikko 
Oulu, Röntynen Suvi Oulu, 
Sarkkinen Hanna Oulu, Ti-
hinen Antti Pudasjärvi, To-

urunen Carolyn Oulu. 

Palkalla on tultava 
toimeen
Pohjois-Pohjanmaan Vasem-
misto antaa voimakkaan tu-
kensa työntekijäjärjestöille 
käynnissä olevissa palkka-
neuvotteluissa. 

- Kaupan alalla Palvelu-
alojen ammattiliiton hallitus 
on antanut lakkovaroituksen. 
Neuvottelut monella alalla 
ovat tyssänneet työnantajien 
haluun odottaa teknologia-
teollisuuden neuvotteluiden 
tulosta. Nyt siis ilmeisesti 

ajatellaan, että suurilla vien-
timarkkina-aloilla työsken-
televien palkankorotukset 
lämmittäisivät myös kaupan 
myyjän tilipussia, ihmettelee 
Pohjois-Pohjanmaan Vasem-
miston puheenjohtaja Suvi 
Röntynen. 

Pohjois-Pohjanmaan Va-
semmiston mielestä on koko 
yhteiskunnan etu, että tällä 
kierroksella saadaan riittävät 
palkankorotukset, jotka tuke-
vat kulutuksen kautta myös 
yrityksiä ja palveluita. 

- Lakko on aina viimeinen 
keino, mutta jos neuvottelut 
eivät muuten etene ei vaih-

toehtoja jää. Työläisen oikeus 
säälliseen elintasoon on haet-
tava tätä kautta, jos osinkoja 
jaetaan vain johtoportaalle. 
Vuodesta 2012 vuoteen 2021 
vähittäiskaupan alan yritys-
ten liikevaihto on kasvanut 
64 prosenttia ja edelleenkin 
suuret kaupat ovat ilmoitta-
neet vuosineljännes toisensa 
jälkeen tehneensä huipputu-
loksia. Helposti luulisi olevan 
myös palkanmaksuvaraa?  

Pohjois-Pohjanmaan Va-
semmisto huomauttaa, että 
palvelualoilla myös muun 
muassa majoitus- ja ravitse-
misala sekä kiinteistö- ja puh-

taanapitoala kamppailevat 
ennen näkemättömässä työ-
voimapulassa. Myös kaupan 
alan houkuttelevuus on las-
kenut. 

- Lisäksi näillä aloilla on 
tarjolla usein vain osa-aika-
työtä. Jos työ ei takaa toi-
meentuloa, ei uusia työnteki-
jöitä saada. Vasemmistoliiton 
vaalitavoitteena onkin, että 
osa-aikatyön teettäminen 
työntekijällä vaatii tiukem-
paa lainsäädäntöä. Osa-aikai-
syydelle pitää olla selkeä syy 
– samaan tapaan kuin määrä-
aikaisuuden kohdalla on, lin-
jaa Röntynen.

Pudasjärven Maanpuolustusnaisten kuulumisia
Maanpuolustusnaisten toi-
minta uutena toimintakau-
tena Pudasjärvellä alkoi 
järjestäytymiskokouksel-
la. Syyskokouksessa aikai-
semmin valittiin puheen-
johtajaksi Katri Virtanen ja 
varapuheenjohtajaksi Hely 
Forsberg-Moilanen. Hal-
lituksen jäsenille kirjattiin 
vastuualueet seuraavas-
ti; koulutusvastaava Lee-
na Pesälä, sihteeri Mariitta 
Timonen, viestintävastaa-
va Kaisu Heikkinen, rahas-

tonhoitaja Minna Salmela ja 
veteraaniasioista vastaava 
Sointu Veivo. Lisäksi todet-
tiin, että piirihallituksessa 
yhdistystä edustaa varapu-
heenjohtaja ja puheenjoh-
taja on varalla. Koulutus-
vastaava Leena on valittu 
piirin varakoulutusvastaa-
vaksi. Työryhmiä peruste-
taan toimintakaudella tar-
peen mukaan.

Ensimmäinen Vapaa-
ehtoisen pelastuspalvelun 
(VAPEPA) peruskurssi pi-

dettiin tammikuun lopulla. 
Kouluttajana toimi Esa Erk-
kilä. Osallistujat innostuivat 
asiasta niin, että päätettiin 
perustaa maanpuolustus-
naisille oma toimintaryh-
mä, numerolla 41. Hallitus 
asetti nimikilpailun toimin-
taryhmän nimestä. Nimi-
kilpailun voittaja ja toimin-
taryhmän nimi julkaistaan 
yhdistyksen kevätkokouk-
sessa sunnuntaina 19. maa-
liskuuta. Voittaja myös 
palkitaan tuolloin. Nimieh-

dotuksia voi laittaa Pudas-
järven maanpuolustusnais-
ten Facebook-sivulle tai 
suoraan yhdistyksen jäse-
nille.

Maanpuolustusnaisten 
piirin kokous on 25.3. ja sa-
mana päivänä on järjestö-
koulutus ennen kokousta.

Tänä vuonna yhdistyk-
sen teemana on lapset ja 
nuoret ja kevätkokoukses-
sa on aiheesta luento. Sa-
malla teemalla osallistu-
taan elokuussa Tahdissa 

Mars-tapahtumaan Oulus-
sa vanhalla kasarmialueel-
la. Viimevuotinen kokemus 
kannustaa osallistumaan 
entistä näkyvämmin.

Yhdistyksen jäsenmak-
su on 25 euroa ja hallituk-
sessa aikaisemmin jäseniksi 
hyväksytyt voivat maksaa 
jäsenmaksun tilille Pudas-
järven Maanpuolustusnai-
set ry FI60 53600420068234. 
Uudet jäsenet hakevat jäse-
nyyttä Maanpuolustusnais-
ten liiton sivujen kautta ja 

siellä on ”Liity jäseneksi”-
kohta. Kun tieto hausta tu-
lee yhdistykseen, ilmoite-
taan jäsenyydestä. 

Pudasjärven Maanpuo-
lustusnaiset toimii tiiviissä 
yhteistyössä toisten maan-
puolustusjärjestöjen kanssa 
ja esimerkiksi kesän alkuun 
on suunnitteilla yhteinen 
retki johonkin historiallises-
ti merkittävään paikkaan.

Katri Virtanen

Turvallinen siirtymä hyvinvointialueelle
Tämän vuoden ensimmäi-
nen aluevaltuuston kokous 
pidettiin Oulussa maanan-
taina 30.1. Päätösasioiden li-
säksi kuultiin kaksi ajan-
kohtaiskatsausta. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämis-
johtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto 
kertoi hyvinvointialueelle siir-
tymisen sujuneen turvallises-
ti.  Erityisesti on huolehdittu 
palkanmaksusta ja sosiaali- ja 
terveyspalveluihin liittyvien 
järjestelmien siirtymistä, jotka 
ovat onnistuneet vähin vau-
rioin.  Johtoryhmä on kokoon-
tunut kaksi kertaa päivässä 
koko tammikuun ajan, jotta 
esiin tulleet ongelmat on pys-
tytty ratkomaan pikaisesti.

Siirtymään liittyy myös 
aiempien organisaatioiden 
toimintojen päättäminen. 
Nykyisessä organisaatios-
sa työtä tekevät ovat joutu-
neet käyttämään vielä aikaa 
ja energiaa aiempien organi-
saation tehtäviin mm. lasku-
tuksen päättämiseen.

Hyvinvointialueen lasku-
tuksessa tulee järjestelmän 
muutoksesta johtuen viivet-
tä. Osa tammikuun laskutuk-
sesta on mahdollista lähet-
tää vasta helmi-maaliskuun 
vaihteessa. Hyvinvointialue 
pyrkii siihen, ettei laskutus 
ruuhkaudu asiakkaalle myö-
hemmin.

Valtio on turvannut hy-
vinvointialueen maksuval-
miuden suorittamalla kaksi 
kertaa 140 miljoonaa euroa 
tammikuussa ja helmikuus-
sa on tulossa vielä 120 mil-
joonaa. Valtio on myöntänyt 
lisälainanottovaltuuden 16.1. 
Uuden sairaalan käynnissä 
olevat työt voivat siis jatkua 
keskeytyksettä.

Tämän vuoden budje-
tin tarkemmasta sisällöstä 
esimerkiksi eri terveysase-
mien palveluvalikosta pää-
tetään toimeenpanosuunni-
telmasta, josta järjestetään 
seuraavaan aluevaltuuston 
kokouksen yhteydessä 20.2. 
seminaari.

Sijaisten  
rekrytoinneista
Henkilöstöjohtaja Juha Jääs-
keläinen kertoi katsaukses-
sa erityisesti sijaisten rekry-
tointikäytännöistä. Henkilöt, 
jotka eivät ole Pohteen palk-
kalistoilla, voivat merkitä ha-
lukkuutensa sijaisuuksiin 
Kuntarekryssä olevaan keik-
kakalenteriin. Kalenteria ke-
hitetään eteenpäin ja tavoit-
teena on, että työntekijä voisi 
itse kiinnittäytyä keikkaan, 
joka vapauttaa esihenkilöi-
den työaikaa. Samalla sijai-
nen saisi nopeammin tiedon 
keikan saamisesta.

Hyvinvointialueella on 
myös osaajayksikkö, jossa 
työntekijät ovat vakituises-
sa palvelusuhteessa. Osaa-
jayksikön työntekijät te-
kevät pitkiä sijaisuuksia ja 
lyhyempiäkin sijaisuuksia 
yli toimialuerajojen.  Osaa-
jayksikössä on noin 500 eri 
nimikkeistä hoitotyöntekijää. 
Yksikköä laajennetaan halli-
tusti.

Avustukset  
järjestöille
Haku oli avoinna kuukauden 
ajan marras-joulukuussa. 
Haluttiin, että päätökset teh-
dään heti alkuvuodesta, ettei 
järjestöille jää tässä vuoden 
vaihtuessa automaattisesti 
kuukausia, jolloin avustuksia 
vasta julistetaan haettavak-
si ja käsitellään. Näin monis-
sa kunnissa toimitaan. Hy-
vinvointialue haluaa ajoittaa 
avustusten myöntämisen 
yhdistysten jatkuvan toi-
mimisen turvaamiseksi ai-
van alkuvuoteen jatkossakin. 
Avustusten jakamiseksi on 
tehty hyvin paljon tarkkaa 
työtä siitä, että kaikki alueen 
järjestöt ovat yhdenvertaises-
sa asemassa. Kaikki järjestöt 
eivät vielä varmasti huoman-
neet avustusta hakea, mut-
ta seuraavilla kierroksilla 
kaikki mukaan. Yhteistyössä 

Pohteen kanssa toimiminen 
on avustuksen saannin edel-
lytys ja siksi järjestöt toivo-
taan tiiviisti yhteistyöhön hy-
vinvointialueen kanssa, jotta 
ensi kierroksella avustus on-
nistuu saada.

Kuntouttava  
työtoiminta
Kuntouttava työtoiminta siir-
tyi kunnilta hyvinvointialu-
een tuotettavaksi. Kuntout-
tavaa työtoimintaa tuottaa 
Pohde omana toimintana esi-
merkiksi Pudasjärvellä Kar-
hupajalla pajan siirryttyä hy-
vinvointialueen toiminnaksi. 
Muuten kuntouttavaa työtoi-
mintaa tuottavat yhdistyk-
set. Hyvinvointialue toteutti 
kilpailutuksen kuntouttavan 
työtoiminnan tuottajista 
marras-joulukuun vaihtees-
sa. Hakujärjestelmä on koet-
tu vaikeasti hahmotettavaksi 
yhdistystoimijoiden tahol-
ta ja siitä on hyvinvointialue 
saanut runsaasti palautetta.

Vastuuvirkamiehet lupa-
sivat aluevaltuustolle kon-
taktoida kaikki kunnille ai-
koinaan palvelua tuottaneet 
järjestöt, jotta saadaan selvil-
le, onko yhdistyksissä vapaa-
ehtoisesti ajateltu lopettaa 
palvelun tuotanto vai onko 
joku byrokratinen pulma, 
joka pienellä rinnalla kulke-

misella saataisiin ylitettyä ja 
palvelutuotanto jatkumaan 
Pohteelle kuntouttavassa 
työtoiminnassa.

Sammutusvesi-
suunnitelma
Aluevaltuusto hyväksyi 
Pohjois-Pohjanmaan sam-
mutusvesisuunnitelman 1.1. 
alkaen. Suunnitelmassa on 
yhdistetty kahden yhdisty-
vän pelastuslaitoksen aiem-
mat suunnitelmat.

Lapsiperheiden 
kotiapu
Lapsiperheiden kotiavun 

asiakasmaksut hyväksyttiin 
aluevaltuustossa. Pohde tar-
joaa maksuttoman kotipal-
velujakson kaikille apua tar-
vitseville perheille 15 tuntia 
kahden viikon aikana. Käy-
dyssä keskustelussa lapsi-
perheiden kotipalvelu to-
dettiin todella merkittäväksi 
ennalta ehkäiseväksi pal-
veluksi ja kannettiin huol-
ta siitä, että aina, kun perhe 
tarvitsee, se saa tämän laki-
sääteisen avun.

Anni-Inkeri Törmänen, 
aluevaltuutettu 

Pelastusjohtaja Petteri Savolainen kertoi, että sammutusvesi-
suunnitelmassa on yhdistetty kahden yhdistyvän pelastuslai-
toksen aiemmat suunnitelmat. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto kertoi hyvinvointi-
alueelle siirtymisen sujuneen turvallisesti.
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Pudasjärven harrastamisen malli 
palkittiin urheilugaalassa
Pohjois-Pohjanmaan Urhei-
lugaalaa juhlittiin 27.1. Ou-
lussa. ¬Gaalassa palkittiin 
liikunnan ja urheilun me-
nestyjiä, muun muassa maa-
kunnan parhaana urheili-
jana Atte Ohtamaa Oulun 
Kärpistä, vuoden urheilu-
seurana Kuivasjärven Aura 
sekä jaettiin Elämänura-pal-
kinto OPS:n Matti Heikki-
selle. Pudasjärven kaupunki 
sai Harrastamisen Suomen 
malli -palkinnon, jota oli-
vat noutamassa kaupungin-
johtaja Tomi Timonen, Hir-
sikampuksen apulaisrehtori 
Simo Silander sekä hyvin-
vointipäällikkö Outi Niva-
koski. 

Pudasjärvellä on toteutet-
tu Harrastamisen Suomen 
mallin mukaista paikallis-
ta ohjelmaa koulujen kevät-
lukukaudesta 2021 lähtien. 
Pudasjärven peruskoululai-

sille on järjestetty koulupäi-
vän yhteyteen maksuttomia 
harrastekerhoja, ja kerhova-
likoimaan ovat koululaiset 
päässeet itse vaikuttamaan. 
Harrastamisen mallin han-
ketta koordinoi Pudasjär-
ven kaupunki, ja mukana on 
useita kymmeniä yhteistyö-
kumppaneita ja harrastus-
kerhojen ohjaajia. Toimin-
ta on mahdollista Opetus- ja 
kulttuuriministeriön ja Poh-
jois-Suomen Aluehallinto-
viraston myöntämän rahoi-
tuksen turvin. 

Palkinnon perustelujen 
mukaan Pudasjärvellä on 
onnistuttu koordinoimaan 
toimintaa kunnan laajal-
la alueella kaikille oppilail-
le tasapuolisesti. Lasten ja 
nuorten toiveisiin on onnis-
tuttu vastaamaan erityisen 
hyvin. Toiminnassa on otet-
tu huomioon paikalliset eri-

Urheilugaalassa Pudasjärven saamaa palkintoa olivat noutamassa Hirsikampuksen apulais-
rehtori Simo Silander, hyvinvointipäällikkö Outi Nivakoski ja kaupunginjohtaja Tomi Timo-
nen.

Kalastuskerholaisia opastamassa Pertti Kuusisto.

tyispiirteet. Pohjoisen alueen 
luonnon ominaisuuksia on 
hyödynnetty esimerkiksi tar-
joamalla säännöllistä lasket-
telutoimintaa kuljetuksineen 
Kampuslaskijat-kerhossa ja 
investoimalla maastopyöriin 
luonnossa tapahtuvaa pyö-
räilyä varten. Harrastusker-
hojen valikoima tukee lasten 
päivittäistä fyysistä aktiivi-
suutta. Erityisenä maininta-
na on yläkoululaisten saa-
minen mukaan toimintaan 
laaja-alaisesti niin, että mel-
kein koko ikäluokka on in-
nostunut toimintaan mu-
kaan. 

-Pudasjärven kaupun-
ki kiittää arvokkaasta tun-
nustuksesta. Harrastamisen 
mallin toteuttamisessa on-
nistuminen on ennen kaik-
kea laajan yhteistyöver-
kostomme ansiota, ja kiitos 
kuuluu koko joukolle. Täs-
tä on hyvä jatkaa tulevan toi-
minnan suunnittelua, toteaa 
juhlassa kiitospuheen pitä-
nyt Outi Nivakoski. HT

Eläinkerholaiset tallilla.
Kampuslaskijat-kerhossa harrastetaan laskettelutoimintaa 
kuljetuksineen.

Tiina Honkanen diakoniksi ja 
Timo Littow seurakuntamestariksi
Kirkkoneuvosto kokous-
ti maanantaina 30.1. Neu-
vosto oli myöntänyt Helena 
Koivukankaalle eron dia-
konian virasta 1.6. alkaen ja 
julistanut diakonian viran 
haettavaksi. Määräaikaan 
mennessä kelpoisuusehdot 
täyttävä hakemus tuli so-
sionomi (AMK) Tiina Hon-
kaselta. Lisäksi virkaan tuli 
kaksi hakemusta, joiden tut-
kintoihin ei sisältynyt ha-
kuilmoituksessa vaadittuja 
kirkkohallituksen päätöksen 
mukaisia teologisia sekä 
seurakunnan ja kirkon työ-
hön liittyviä opintoja. Haas-
tatteluryhmän esityksen 
mukaisesti virkaan valittiin 
Tiina Honkanen.

Seurakuntamestari Juha 
Riekki on siirtymässä eläk-

keelle. Työsuhde on ollut 
myös avoimessa haussa. 
Tehtävään oli tullut kuusi 
hakemusta. Neuvosto päätti 
valita seurakuntamestariksi 
Timo Littowin.

Littow ilmoitti kuiten-
kin viime viikolla loppuvii-
kosta, ettei pysty ottamaan 
paikkaa vastaan. Näin ollen 
varalle valittu Paavo Sarajär-
vi aloittaa saman tien toistai-
seksi voimassa olevassa työ-
suhteessa.

Vastuuryhmien 
valinta
Hallinnon ohjesäännön mu-
kaan kirkkoneuvosto aset-
taa seurakunnan työaloille 
vastuuryhmät toimikaudek-
seen. Ryhmiin nimetään työ-

alan työntekijöiden lisäksi 
vähintään viisi jäsentä, seu-
rakuntalaisia on oltava vä-
hintään sama määrä kuin 
työntekijöitä.

Yleisen seurakuntatyön 
vastuuryhmä työalan työn-
tekijöiden lisäksi Mervi 
Sammelvuo, Sari Nieminen, 
Erja Komulainen, Veli Niku-
la, Hannu Vainio. 

Kasvatuksen vastuuryh-
mä työalan työntekijöiden 
lisäksi Pekka Kinnunen, Kir-
si Alahäivälä, Mervi Kesti, 
Jouni Koivukangas ja Anne 
Pääaho. Nuorten edustajat 
valitaan seuraavassa koko-
uksessa. 

Diakonian vastuuryh-
mä työalan työntekijöiden 
lisäksi Eija Ahonen, Matti 
Hankkila, Sauli Harju, Elmi 

Kouva, Teija Pohjolainen, 
Mauno Ruokangas ja Katri 
Virtanen. 

Lähetyksen vastuuryh-
mä työalan työntekijöiden li-
säksi Fanni Hemmilä, Martta 
Koskela, Vuokko Loukusa, 
Kari Stenius ja Seppo Äikäs.

Viestintäryhmästä pää-
tetään seuraavassa kokouk-
sessa.

Sarakylän kappelityö-
ryhmä Elina Jylhänlehto, 
Kaisa Nivala, Aku Nurmela, 
Pentti Siuruainen, Katja Sär-
kelä sekä seurakunnan työn-
tekijänä kirkkoherra Timo 
Liikanen. 

Rakennustoimikunta 
Terttu Puurunen puheen-
johtaja, Esko Ahonen, Anna-
Maaria Jaakkola, Veli Nikula 
ja Ilpo Virtanen sekä seura-

kunnan työntekijöinä kirk-
koherra, talouspäällikkö ja 
seurakuntamestari.

As Oy Pudasjärven Ah-
jorivin yhtiökokouksiin 
seurakunnan edustajaksi ni-
mettiin Juho Järvelin, varalle 
Keijo Piirainen.

As Oy Pudasjärven Ah-
jopuisto yhtiökokouksiin 
seurakunnan edustajaksi ni-
mettiin Keijo Piirainen, va-
ralle Juho Järvelin.

Maanmittaustoimiston 
toimituksiin seurakunnan 
edustajaksi nimettiin Ilpo 
Virtanen, varalle Elmi Kou-
va.

Seurakunnan kiinte-
än ja irtaimen omaisuuden 
tarkastajiksi nimettiin Jou-
ni Piri puheenjohtaja (Heik-
ki Turves), Heino Koivukan-

gas (Matti Hankkila), Tarja 
Alatalo (Päivi Pohjanvesi). 

Seurakunnan ylim-
män johdon palkkaus-
työryhmään nimettiin 
kirkkovaltuuston puheen-
johtaja Terttu Puurunen, va-
rapuheenjohtaja Esko Aho-
nen sekä kirkkoneuvoston 
varapuheenjohtaja Anna-
Maaria Jaakkola, joka toi-
mii työryhmän puheenjoh-
tajana.

Pudasjärven kaupungin 
varautumisen ja turvallisuu-
den työryhmään nimettiin 
seurakunnan edustajaksi 
kirkkoherra ja varahenkilök-
si diakoniatyöstä vastaavan 
papin.

PUDASjärveläinen lehti 
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TANNALTA uusi single 
Nuoret Miehet Lähti Länteen 

Lähipiiri, jotka ovat julkais-
tavan Tannan uuden biisin 
kuulleet, ovat ihan innois-
saan kuulemastaan. Eräs-
kin sanoi ”No nyt on tykki”.

Pudasjärveläislähtöinen 
TANNA, alias Tapani Tik-
kanen, julkaisee uutta mu-
siikkia 10.2. kaikkiin suora-
toistopalveluihin. Kyseessä 
on jo kolmas single-julkai-
su reilun puolen vuoden si-
sään. 

”Nuoret Miehet Läh-
ti Länteen” on tarttuva, 
vauhdikas tarina rakastu-
misen, innostumisen huu-
masta, jolloin ihmistä ei voi 
mitkään voimat pidätellä. 
Tässä sitä verrataan vähin-
täänkin vanhaan kunnon 
kultakuumeeseen.

Kappale on Tannan kä-
sialaa ja se on äänitetty 
Oulussa mm. Soundmix-
studiolla ja masteroitu Tar-
Hill-studiolla Alavudella. 
Kitaraa soittaa Tannan li-
säksi edellisiltäkin levyil-
tä tuttu pudasjärveläis/ou-
lulainen Jukka Ihme ja kun 
vielä omat mausteensa sop-
paan on lisännyt oululai-
nen Dj. Tiki, on lopputulok-
sena varsin maukas keitos. 

Kokonainen, rock-painot-
teinen albumi, on työn alla 
ja tavoitteena on julkaista se 
kesäksi. Sen myötä näyttäisi 
todennäköiseltä myös muu-
tamat live-esiintymiset, niis-
tä ja muista uutisista tiedote-
taan facebookissa.

PUDASjärveläinen -lehti

Uusille asunnoille 
on kysyntää ja 

vapaita tontteja löytyy
Torstaina 2.2. Hyvän olon 
keskus Pirtissä pidettiin 
Asumisen ja rakentamisen 
mahdollisuudet Pudasjär-
vellä -tapahtuma, jossa kes-
kusteltiin tontti- ja raken-
nusrintaman ajankohtaisista 
asioista sekä nykyisen väes-
tön ja elinkeinojen vaikutuk-
sesta rakennustarpeisiin.

- Tapahtumalla haluam-
me välittää viestiä, että tääl-
tä löytyy tontteja ja henki 
on sellainen, että haluam-
me auttaa rakentamises-
sa. Asunnoille on todellakin 
tarvetta, kertoo Pudasjärven 
Vuokratalot Oy:n toimitus-
johtaja Jouko Väänänen.

Tapahtuman avauksessa 
kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen kertoi, että negatii-
visesta väestökehityksestä 
huolimatta Pudasjärven lap-
si- ja oppilasmäärät ovat py-
syneet kutakuinkin ennal-
laan:

- Se kertoo siitä, että olem-
me tehneet jotain oikein. 
90-luvun laman jälkeen ra-
kentaminen lähes pysähtyi 
ja se näkyy edelleen Pudas-
järven asuntokannan iässä. 
Sitä väliä olemme nyt pyrki-
neet kuromaan rakentamalla 
uutta, Timonen kertoi.

Pudasjärvellä vuonna 
2022 tehtiin 36 asuntokaup-
paa, ja keskimäärin yhden 
asunnon myyntiaika oli 96 
vuorokautta. Timosen mu-
kaan naapurikuntiin verrat-
tuna Pudasjärvellä tehdään 
asuntokauppaa kiitettävästi.

Pudasjärvellä uusien 
asuntojen tarve on ollut jo 
pidempään tiedossa. Vaik-
ka paikkakunnalle onkin py-
ritty rakentamaan ahkerasti, 
niin Pudasjärven Vuokrata-
lojen jonot ovat pysyneet en-
nallaan. Osa asiakkaista ha-
vahtui asunnontarpeeseen 
vasta kun uusia, esteettömiä 
asuntoja oli saatavilla.

Jouko Väänänen kertoi 
puheenvuorossaan asuin- ja 
liikerakentamisen suunni-
telmista: Kurenalle vanhal-
le postin tontille on suunnit-
teilla kolme hirsikerrostaloa. 
Väänänen toivoo, että aina-
kin yhden niistä rakennut-
tajaksi löytyisi yksityinen 
asunto-osakeyhtiö.

Suurin tarve uusille asun-
noille on Syötteellä, jossa 
alueen kausityöntekijöiden 
asuinolot ovat tällä hetkellä 
heikot. 

Pudasjärven asumisen 
politiikasta kertoi kaupun-

gin tekninen johtaja Jan-
ne Karhu, jonka mukaan 
suunnitteilla on rakenta-
mista edistäviä työkaluja ja 
korjausneuvontapalvelui-
ta, jotta jatkossa asumiseen 
liittyvät hankkeet helpottui-
sivat.

Lisäksi maankäyttöin-
sinööri Markku Mattinen 
kertoi käytettävissä olevis-
ta rakentamisen tonteista ja 
Pudasjärven Kehitys Oy:n 
yritysneuvoja Auvo Turpei-
nen kertoi vapaista liiketon-
teista sekä -tiloista.

Tapahtuman lopuk-
si päästiin kahvittelemaan 
porukalla ja juttelemaan 
vapaamuotoisesti raken-
tamisen mahdollisuuksis-
ta. Jouko Väänänen sanoo, 
että tapahtumasta on suun-
nitteilla vuotuinen perinne, 
jonka avulla yhteistyökump-
paneita voidaan pitää ajan 
tasalla hankkeista ja mah-
dollisuuksista.

Lisäksi tapahtumaa vie-
dään myös lähemmäs yh-
teistyökumppaneita: seuraa-
van kerran antia voi kuulla 
Oulussa 23.2.

Jenny Kärki

Yritysneuvoja Auvo Turpeinen, toimitusjohtaja Jouko Väänänen, kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen ja maankäyttöinsinööri Markku Mattinen pitivät puheenvuorot Kurkisalissa rakenta-
misen mahdollisuuksista. Tekninen johtaja Janne Karhu piti puheenvuoronsa etäyhteyden vä-
lityksellä.

Hyvän olon keskus Pirtin Kurkisalissa pidetyllä tapahtumalla oli kaikkiaan reilu 20 kuulijaa 
paikan päällä ja etäyhteyden päässä.

VASTUULLISUUS-HANKKEEN 
ALOITUSTAPAHTUMA 

Keskiviikko 8.2.2023 klo 12.30-16.30  
Etätapahtuma Teams-yhteydellä 
Ilmoittautumisia pyydämme ennen tapahtuman alkamista anu.seiteri@pudasjarvi.fi. Olet-
han yhteydessä jos ajankohta ei sovi, mutta haluaisit osallistua. Tarkempi ohjelma Pudas-
järven Kehityksen kotisivulla. 
Yrittäjä, tule kuuntelemaan esittelyä ajankohtaisesta Vastuullisuus-hankkees-
ta. Aloitustapahtuman tarkoitus on antaa tietoa ja eväitä valita yritystoimintaan 
sopiva vastuullisuus-sertifikaatti, mitä konkreettisia käytännön toimenpiteitä 
prosessi vaatii, sekä aikataulutuksesta ja hintavertailusta. Samalla kerromme 
Visit Finland:in STF-polusta (Sustainable Travel Finland), jonka kautta yrityksenne toi-
minta saa kansainvälistä näkyvyyttä markkinointitoimenpiteissä. Tilaisuudessa on varattu 
aikaa kysymyksille ja mitä yrittäjällä tulisi käytännössä tehdä. Sekä mitä hyötyä vas-
tuullisuus-prosessista on yritystoiminnalle tulevaisuutta katsoen. Jatkovaiheessa sertifi-
kaatti-työpajoissa syvennytään itse valintaan ja tehdään käytännössä, aikataulusta ilmoi-
tamme lähiaikoina. 
Toisena teemana hankkeessa on sulanmaanajan tuotekehitys, keräämme alueel-
ta ideoita lähinnä matkailupalveluihin, toki ympärivuotiset tuotekehitysmahdol-
lisuudet otetaan huomioon. Ideoita saa heittää hyvin vapaasti, pienesti tai isosti, löy-
hästikin matkailuun liittyen, ja siitä voimme lähteä miettimään miten se olisi käytännössä 
mahdollista. Tähän liittyen otan jo toiveitanne ja ideoitanne mielellään vastaan. 
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Kun reservin ylivääpelinä 
täytin viime keväänä 60 vuot-
ta, oli selvää, että reservissä 
olo aika päättyy vuoden lop-
puessa. Nykyinen yläikära-
ja upseereilla ja aliupseereil-
la on 60 vuotta ja miehistöllä 
50 vuotta. Koska reservistä 
oli tullut toiveita siitä, että 
palveluksessa voisi olla ny-
kyistä pidempään, asevelvol-
lisuuden kehittämistä poh-
tineelta parlamentaariselta 
komitealta tuli marraskuussa 
2021 ehdotus reservin ikära-
jan nostamisesta. Tämä kui-
tenkin vaatisi lakimuutoksia, 
eikä niitä ehditä tekemään 
ennen eduskuntavaaleja. Sik-
si päätös puolustusvoimien 
reservin ikärajan nostami-
sesta siirtyi seuraavalle halli-
tuskaudelle eli vuosille 2023–
2027.

Jotakin suunnitelmia piti 
kuitenkin tehdä. Netistä löy-
tyi linkki Ukrainan auttami-
sesta, ja siitä lähti omat toi-
menpiteet. Jonkun verran 

englantilaista ja saksalaista 
armeijan vaatetavaraa olin 
hankkinut varastoon viime 
vuosikymmenen lopun ker-
tausharjoituksista innostu-
neena. Tästä kertyi sitten kol-
me laatikollista tavaraa, jotka 
lähtivät autaukrainaa.fi-pal-
velun kautta eteenpäin. Seu-
raavaksi myös vaimo Kirsi 
innostui, ja yhdessä hankitiin 
kaksi laatikollista ruokatava-
raa. Ne koostuvat pääsään-
töisesti säilykkeistä, kuiva-
ruuasta, energiapatukoista, 
teestä ja pikakahvista. Kuu-
des hygieniatavaroita sisäl-
tävä laatikollinen lähti pari 
viikkoa sitten. Se sisälsi ham-
mashoitotuotteita, pesuai-
neita, puhdistuspyyhkeitä ja 
kuukautissuojia. Seitsemäs 
yleistarvikkeita sisältävä pa-
ketti on tällä hetkellä koot-
tavana, siihen tulee nippu-
siteitä, kertakäyttöastioita, 
ilmastointiteippirullia, luku-
laseja ja jätesäkkirullia.

Jonkin verran harmittaa 

se, että avustustoiminta han-
kaloituu nyt omien kolmin-
kertaistuneiden sähkölasku-
jen vuoksi. Tarkoituksena 
on kuitenkin lähettää yhtä 
monta pakettia kuin Suomi 
lähettää avustuskertoja Uk-
rainaan. Toivottavasti oma 
talous tämän sallii.

Autaukrainaa.fi-lahjoi-
tuspalvelu mahdollistaa kes-
kitetyn ja organisoidun ta-
van kerätä lahjoituksia. Se 
on maksuton kaikille lahjoit-
tajille ja järjestöille. Myös-
kään henkilötietoja ei kerä-
tä. Lahjoitusprosessi koostuu 
viidestä yksinkertaises-
ta vaiheesta, jotka päättyvät 
pakettikortin tulostamiseen 
ja pakettien toimittamiseen 
palvelupisteeseen. Palve-
lupisteestä paketti kuljete-
taan logistiikkakeskukseen 
yhteistyökumppaneiden 
verkoston, kuten Postin ja 
Matkahuollon, toimesta. Si-
vustolla näkyvä tavaralista 
päivittyy päivittäin kriisialu-

eelta saadun tiedon ja tavara-
määrien perusteella. 

Palvelun toteuttaa Ukrai-
nalaisten Yhdistys Suomes-
sa ry yhteistyössä Ukrainan 
suurlähetystön kanssa. Suu-
rin osa lahjoituksista lähete-
tään Ukrainaan, mutta osa 
lahjoituksista jää Suomeen 
yhdistyksen pakolaisapukes-
kukseen.

Tavarat pakataan ja lähe-
tetään tuoteryhmittäin eri 
paketeissa - esimerkiksi vau-
voille ja lemmikeille lähtevät 
tavarat pakataan erikseen. 
Muita ryhmiä ovat miesten 
kengät, lapset, majoitus, säh-
kö ja työkalut, elektroniikka, 
ensiapu, lääkkeet, hygienia, 
ruoka, suojaus, sisävaatteet ja 
muut yleistarvikkeet. Tämä 
siksi, että kriittiset tavararyh-
mät voidaan lähettää nope-
ammin paikan päälle. Sivus-
ton tavaralistasta näkee mitä 
mikin ryhmä voi sisältää.

Kun tavarat ovat kerätty-
nä ja ryhmiteltyinä, on aika 

Jokainen voi auttaa Ukrainaa

Avustustavaraa pakattavana.

valita autaukrainaa.fi-sivus-
tolta tavaran luovutus/lähe-
tyspaikka, joka Pudasjärvel-
lä on Posti/K-Supermarket. 
Toisena valitaan tavararyh-
mä ja merkitään lahjoitet-
tavat tuotteet. Kolmannek-
si tallennetaan lahjoitus joko 
omalla nimellä tai nimimer-
killä järjestelmään. Neljänte-
nä kohtana tulostetaan pa-
kettikortti, pakataan tavarat 
laatikkoon, teipataan laa-
tikko ja kiinnitetään paket-
tikortti. Samalla systeemil-
lä paketoidaan toinen saman 

ryhmän paketti taikka eri 
ryhmään kuuluva paketti. 
Viidentenä kohtana viedään 
laatikko tai laatikot postiin, 
josta ne lähtevät ilmaiseksi 
eteenpäin. Kaikki lahjoitus-
tavarat kulkevat samalla jjfi-
koodilla eteenpäin, joten lä-
hettäjälle ei välttämättä jää 
lähetyskuittia. Perillä jär-
jestelmään merkitty paketti 
tunnistetaan pakettikortin ta-
varakoodin perusteella ja la-
jitellaan.

Arto Liekola 

Pudasjärven Maa- ja kotitalo-
usnaiset piti vuoden ensim-
mäistä kerhoiltaa seurakun-
tatalolla 26.1. ja tapahtuma 
sai hurjan suosion: osallistu-
jia oli lähes 60. Tämänkertai-
nen teema houkutteli poik-
keuksellisen runsaan yleisön, 
sillä nyt kudottiin ja kerättiin 
villasukkia Ukrainaan soti-
laille.

Puheenjohtaja Raija Käl-
käjä kertoo, että tapahtuman 
teema koskettaa useita, sil-
lä monet muistavat sodanjäl-
keisen ajan ja joillakin van-
hemmista osallistujista on 
omakohtaistakin kokemusta 
sodasta lapsuudestaan. Yhtä 
lailla kaikilla on myötätunto 
mukana.

Sukkakeräys käynnistyi 
Irina Kivilahden ja Hilkka 
Parkkisenniemen haastees-
ta, ja he saapuivat myös ker-
tomaan villasukkien toimi-
tuksesta sekä ukrainalaisten 
tilanteesta. He saivat Pudas-
järveltä viemisiksi yli sata pa-
ria sukkia.

Sukat kuljetetaan 
vapaaehtois- 
voimin
Kivilahti, joka on itsekin uk-

rainalaistaustainen, kertoi, 
että sukat toimitetaan Ukrai-
naan sotilaille. Ranualta lah-
joitukset kulkeutuvat Veken 
kalusteen kuorma-autolla 
Turkuun, josta vapaaehtois-
ten bussi kuljettaa tavarat pe-
rille saakka. Ensimmäinen 
erä lähti maailmalle 6.2.

- Tuhansia kiitoksia, sy-
däntäni lämmittää, että Pu-
dasjärvellä on näin avuliai-
ta ihmisiä, jotka omin käsin 
ovat kutoneet ahkerasti. Tar-
ve on valtava, ja se jatkuu 
niin kauan, kun sotatilanne 
jatkuu, Kivilahti kertoo.

Sukkia voi kutoa ja lah-
joittaa myös kevään mittaan. 

Sukkien keräyskori on Pu-
dasjärven seurakuntatalolla, 
ja koria tyhjennetään aina uu-
sien kuljetuksien yhteydessä.

Kivilahti vinkkasi kutojil-
le, että langan säästämiseksi 
kannattaa tehdä lyhytvarti-
sia sukkia. Sukkien ulkonäöl-
lä, pienillä neulosvirheillä tai 
värillä ei ole väliä, sillä sukat 
ovat käytännössä kertakäyt-
töisiä. Sotilailla ei ole paikkaa 
tai mahdollisuutta pestä suk-
kiaan, joten niitä tarvitaan 
valtavia määriä. Rintamal-
la sotii ja työskentelee myös 
nuoria naisia, joten pienem-
millekin sukille on tarvetta.

Vastaava sukkakeräys jär-

Sata sukkaparia Ukrainaan – ja keräys jatkuu

-  Sukkakeräys jatkuu kevään ajan ja tarvittaessa pidem-
pään.

-  Sukkalahjoitukset voi viedä Pudasjärven seurakuntatalolla 
olevaan koriin

-  Pudasjärven Maa- ja kotitalousnaisten kerhoiltoja pide-
tään kerran kuukaudessa

-  Vuoden ohjelmassa on myös yhteisiä liikunta-aktiviteette-
ja, retkiä lähiseudulle ja syksyllä pidempi reissu Lappiin

jestettiin Ranualla, missä saa-
tiin kerättyä yli 500 paria 
sukkia sekä muuta rintamal-
la tarvittavaa tavaraa, kuten 
kynttilöitä ja silmälaseja.

Kotouttamis- 
koordinaattori 
auttaa kaikessa
Irina Kivilahti saapui viisi ja 
puoli vuotta sitten Pudasjär-
velle. Nyt hän toimii Ranuan 
kunnassa kotouttamiskoor-
dinaattorina ja on ollut jär-
jestämässä 36 ukrainalaiselle 
puitteet elämiseen Ranual-
la. Apua on toimitettu myös 
neljälle Pudasjärvellä asuval-
le ukrainalaisperheelle.

Pakolaiset olivat ihmeis-
sään ja kiitollisia, että heil-
le oli järjestetty asuinpaikka, 
kalusteet, vaatteet ja kaik-
kea tarpeellista – paikallis-
ten avustuksella. Kivilahden 
työhön kuuluu avustaminen 

kaikessa: tulkkina, sairaa-
lassa, lomakkeiden täytössä, 
työn haussa, pankkiasioissa, 
maistraatissa, kuskina, äiti-
nä, mummona – missä vain 
apua tarvitaan. 

- Olen onnellinen, kos-
ka voin olla apuna. He tule-
vat sodasta, eivät tiedä miten 
toimia ja kulttuurishokki on 
valtava. 

Kivilahti työskenteli ko-
timaassaan peruskoulun ja 
englannin kielen opettajana. 
Huoli kotimaasta ja rintamal-
la olevista sukulaisista sekä 
entisistä oppilaista on suur-

ta. Yhteydet sotarintamalle 
ovat heikot, joten päivittäin 
hän herää tarkistamaan Face-
bookista, millaisia uutisia ko-
timaasta ja läheisiltä kuuluu.

Irina Kivilahti asuu tällä 
hetkellä Asmuntissa miehen-
sä kanssa. Kotouttamiskoor-
dinaattorina ja keräyksien 
järjestäjänä hänellä on mah-
dollisuus auttaa Suomes-
ta käsin. Tämänhetkisen tie-
don mukaan hänen työnsä 
kotouttamiskoordinaattori-
na jatkuu vuoden loppuun 
saakka.

Jenny Kärki

Vuoden ensimmäiseen Pudasjärven maa- ja kotitalousnaisten kerhoiltaan saapui 57 henkilöä.

Irina Kivilahti ja Raija Kälkäjä olivat otettuja kuinka ahkerasti 
sukkatalkoisiin oli lähdetty mukaan.

Maa- ja kotitalousnaiset asettelemassa kerättyjä ja kudottuja sukkia. Samalla myös tarkistet-
tiin, että sukkaparit on kiinnitetty yhteen, jottei tuhansien sukkien käsittelyssä pari karkaa 
toisesta.



11PUDASjärveläinenNro 6 •  ke 8.2.2023

* * Monet, joitten luulee kuolleen, ovat vain naimi-
sissa. (Francoise Sagan).
* * Ennen avioliittoa naiset ovat onnettomia siitä, 
että heidän 
elämäsään ei ole miestä. Avioliitossa siitä, että 
heidän miehessään ei ole elämää. (Olle Carle/Cel-
lo) lainat. 
* * Älä mene naimisiin rahan takia, tulee halvem-
maksi lainata. 
* * Rakkaus on sokea. Avioliitto palauttaa näön. 
(G. C. Lichtenberg).      

* * *
Siinäpä muutama ote ”Sitaateista ilkeimmät” -kir-
jan (Bazar Kustannus 2003)  luvusta ”Rakkaus ja 
avioliitto”. Sitaatit koonneet Leif Eriksson ja Kris-
toffer Lind haluavat kirjansa sopivan heille, jotka 
ovat väsyneet hyvää tarkoittaviin viisauksiin ku-
ten ”Hyvä teko virkistää sielun”. 
Suomen kielen perussanakirja määrittelee ilkeän 
näin: häijy, pahansuopa, pahanilkinen, paha ja pi-
rullinen. Jos siis tunnet olosi alavireiseksi tai ikä-
vystyneeksi, piristä itseäsi häpeämättömillä il-
keyksillä.

* * *
* * Nainen on jalostunut sekoitus tulentekijää ja palo-
kuntaa. (Marcel Aymé).  
* * Menestynyt on mies, joka tienaa enemmän kuin 
vaimo tuhlaa. Menestynyt on vaimo, joka löytää tä-
män miehen. (Lana Turner).
* * Moni mies on rakastunut naiseen niin hämärässä, 
ettei siinä valossa olisi ikinä ostanut itselleen pukua. 
(Maurice Chevalier).
* * On parempi olla hiljaa ja tulla epäillyksi idiootik-
si kuin avata suunsa ja poistaa epäily. (Abraham Lin-
coln).
* * En koskaan lue kirjaa ennen kuin arvostelen sen; 
siitä tulee niin ennakkoluuloiseksi. (Sydney Smith).
* * Pankinjohtaja on se, joka lainaa sateenvarjon päi-
vän paisteella ja perii takaisisin heti kun sataa. (Mark 
Twain).
* * Aivot ovat mainio elin. Ne alkavat toimia aamulla 
heti kun nouset ylös eivätkä pysähdy ennen kuin pää-
set työpaikalle. (Robert Frost).
* * Maailman ohuin kirja? ”Mitä miehet tietävät naisis-
ta”. (Nana Tucket).

* * *
Opettajainhuoneessa: – Kyllä niista myönteisen 
opetuksen kursseista on sitten paljon hyötyä, äidin-
kielen opettaja Suominen kehaisee. – Minun luokalla-
ni on Ari, jonka isoveli Kari sai viime vuonna kovastikin 
moitteita siitä, kun hän ei millään oppinut tavaamaan. 
No, eilen sanoin tunnin jälkeen Arille, että ”hienoa Ari, 
vain yksi virhe tavaamisessa. Ensi tunnilla voidaankin 
siirtyä jo seuraavaan sanaan”!

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Sitaateista ilkeimmät

PUDASjärveläinen-lehti

YSTÄVÄNPÄIVÄETKOT YSTÄVÄNPÄIVÄETKOT 
SUOJALINNALLA SUOJALINNALLA LA 11.2.2023LA 11.2.2023

Klo 17.00-18.30Klo 17.00-18.30 Tanssikurssi Vaihtoaskelten alkeet 
foksiin ja tangoon Tuulan ja Esan ohjaamana

Lippu 12 €
sis. tanssikurssin
Pelkkä kurssi 7 €

Kortti/käteinen

Urheilutie 2, Pudasjärvi

Alle 18-vuotiaille vapaa pääsy kurssille ja tansseihin.
Buffetissa iltakahvia ja pientä purtavaa.

Järjestää Iijoen Tanssijat/Pudasjärven Nuorisoseura ry.
Yhteistyössä Pudasjärven kaupunki, Pudasjärven 

kansalaisopisto ja Pudasjärven Yrittäjät ry.

KLO 19.00-23.00 KLO 19.00-23.00 
TANSSIT TANSSIT 
TAHDITTAA TAHDITTAA 

TONI TONI 
JAATINEN JAATINEN 
BANDBAND

Y

Y
Y

Y
Y

Y

Y
Y

Ystävänpäivänä Pudasjärvellä tapahtuu
Ystävänpäivänä 14. helmi-
kuuta on tapana muistaa lä-
himmäisiä. Korona-aika on 
vähentänyt tapaamisia ja 
kohtaamisia. Tänä vuonna 
haluamme järjestää tapah-
tuman, joka on suunnattu 
ikäihmisten kohtaamiseen, 
mutta on avoin kaikille. 

Pudasjärven kaupunki 
lähti viime vuonna ikäins-
tituutin Voimaa vanhuu-
teen hankkeeseen mukaan, 
jonka tavoitteena on edistää 
ikäihmisten liikkumisky-
kyä sekä tukea kotona asu-
misen mahdollisuutta ter-
veysliikunnan avulla. 

Haluamme järjestää ys-
tävänpäivätapahtuman 
tarjotaksemme ihmisil-
le vaihtelua päivärytmiin, 
kohtaamisia muiden ihmis-
ten kanssa sekä opastus-
ta arkeen ja kokonaisvaltai-
seen hyvinvointiin. 

Tapahtumassa on mah-
dollisuus InBody ja ve-
renpaineen -mittauksiin, 
puristusvoimatestiin, ys-
tävyysonnenpyörän pyö-
räyttämiseen sekä boccia ja 
curling -peleihin tutustumi-
seen. Kansalaisopisto ohjaa 
ystävyystanssin, johon voi 
osallistua istuen tai seisten. 
Tapahtumassa jaetaan hy-
vinvointiin sekä terveyteen 
liittyviä esitteitä. Mukana 
on myös yllätysohjelmaa. 

Päivän kruunaa Olavi 
Virran tuotannon ikivihreät 
sävelmät, joita esittää Mika-
el Meri. Hän odottaa innolla 
mahdollisuutta astua Kur-
kisalissa flyygelin ääreen. 

Tapahtumaan on järjes-

tetty ilmainen linja-auto-
kuljetus PoPLin Eloa ja iloa 
kylille -hankkeen sekä Siu-
ruan Kylä ry:n toimesta. 
Kuljetus lähtee Tannilan ra-
jalta kello 10.45 ja ajaa As-
muntin kautta Kurenalle. 
Tarvittaessa linja-auto kier-
tää myös Palvelukeskuk-
sen, seurakuntakodin sekä 
Oikopolun pysäkin kaut-
ta. Kuljetus on maksuton 
mutta ennakkoilmoittautu-
minen tarvitaan soittamal-
la joko Irjalle numeroon 040 

552 3643 tai Helenalle 040 
506 5498. Tapahtumaan tu-
lee myös vepsänkyläläisiä 
vierailulle. 

Järjestäjinä ovat mu-
kana Pudasjärven kau-
punki - Voimaa Vanhuu-
teen-hanke, Pudasjärven 
seurakunta, SPR Pudasjär-
ven osasto, Pohteen Ikä-
keskuksen päivätoiminta, 
PoPLin Eloa ja iloa kylil-
le-hanke, Siuruan Kylä ry, 
Asmuntin Maa- ja kotitalo-
usseura, Pudasjärven kan-

salaisopisto, Pudasjärven 
Invalidit ry., Eläkeliiton Pu-
dasjärven yhdistys ry., PU-
DASjärveläinen-lehti sekä 
Taigatango. 

Tapahtumassa on mak-
suton kahvitarjoilu. Pirtin 
Kiireen Raja -kahvilasta on 
mahdollisuus ostaa lounas 
omakustanteisesti.

Tervetuloa viettämään 
kanssamme iloista ystä-
vänpäivän iltapäivähetkeä 
Kurkisaliin alkaen kello 13. 
TS 

Curling sopii kaikille ja sitä voi pelata istuen tai seisten.

Rakkaudella luontosi 
-näyttelyn avajaisia juhlittiin 
Syötteen luontokeskuksella

Syötteen luontokeskuk-
sen uuden näyttelyn ”Rak-
kaudella luontosi” -avajai-
set pidettiin lauantaina 4.2. 
Samalla juhlittiin Syötteen 
kansallispuiston 20 vuotis-
ta historiaa opastuskeskuk-
sena. Päivän aikana oli kävi-
jöille kahvitarjoilua, lapsille 

kasvomaalausta ja kaksi ker-
taa metsän eläinten nuk-
keteatteriesitys. Tunnelma 
luontokeskuksella oli koko 
päivän lämmin ja tunnel-
mallinen.

Illalla näyttelyn avajai-
sia juhlittiin kutsuvieras-
tilaisuutena, jossa perin-

teinen nauhan leikkaus 
toteutettiin nuoran leikkaa-
misena kirveellä. Meteorolo-
gi Kerttu Kotakorpi piti esi-
telmän ilmaston muutoksen 
vaikutuksesta pohjoiseen 
luontoon. Muutokset ovat 
suurempia ja etenevät Poh-
jois-Suomessa Etelä-Suomea 

nopeammin. Näyttelyyn on 
tutustunut joulusta lähtien 
noin 6000 henkeä. Avajais-
päivänä kävijöitä oli noin 
600.

Enemmän Kotakorven 
esityksestä, muusta juhlan 
ohjelmasta ja näyttelystä 

ensi viikon lehdessä.
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

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

0400 294640 
  ilkka@rakennuspalvelutolonen.fi

28 vuotta paikallista palvelua
t Uudis- ja korjausrakentaminen
t Sauna-ja kylpyhuoneremontit
t Huoneistojen muutostyöt
t Rakentamisen valvonta

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUT  

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

KORJAAMOPALVELUT

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

JÄTEHUOLTO

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

LAKIPALVELUT  

RAKENTAMINEN JA REMONTOINTI

ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

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

YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa

PALVELUHAKEMISTOSTA 

VAURIOKORJAAMO

Vakuutusyhtiöiden
hyväksymä 
kolarikorjaamo

- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
- VAHINKOTARKASTUKSET
- LASINVAIHDOT JA -KORJAUKSET

- KOLARIKORJAUKSET
- AUTOMAALAUKSET
- ILMASTOINNIN HUOLLOT

Puh. 040-564 9523, 040-564 8614
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi, Avoinna ma-pe 7-16

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

Palvelemme: 
ma-to 9.00-17.00, pe 9.00-18.00, la 9.00-13.00 

-välitykset kaikkiin maihin

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

• LISÄERISTYKSET

044 981 4433  |  www.ekokarhu.fi

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

Jätehuoltosopimus: p. 08 5584 0020 ma-pe 8-15 tai  
toimisto@kiertokaari.fi

Jäteneuvonta: p. 08 5584 0010 ma-pe 8-16 ja www.lajitteluopas.fi

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

• 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

OSTETAAN JA NOUDETAAN 
METALLIROMUA JA 

ROMUAUTOJA.

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Maksamme reilun korvauksen

TUOMO MÄÄTTÄ 0400 658 877           
www.rakennuspiste.com

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

PAIKALLISTA RAKENNUSPALVELUA
Oy

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



13PUDASjärveläinenNro 6 •  ke 8.2.2023

PANKKI- JA 
VAKUUTUTUS-

PALVELUT

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

OTA 
YHTEYTTÄ ja 

KYSY 
EDULLISTA 
ILMOITUS-

TILAA:
Terttu Salmi  

p. 0400 499 745

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkipalvelut 
Nyman Jaana 010 257 1904 
Outila Hanne  010 257 1917

Rahoituspalvelut 
Illikainen Katri  010 257 1949 
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

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

PALVELU-
HAKEMISTO 

* paikkakunnan parhaat 
palvelut 

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä jo

MAANANTAINA

www.vkkmedia.fi

Jarin pakinat
Mikkeli
Mikkeli on nolo paikan nimi. 
Sillä jos sen m-kirjaimen ti-
lalle laittaa k-kirjaimen on 
Mikkeli yhtä äkkiä Kikke-
li. Varmaan heitä hävettää 
asua siellä ja miettiä tätä öi-
sin. Karu on joidenkin koh-
talo.

Kiertyy
Joulukoristeen ripustami-
sessa kuuseen on yksi fysii-
kanlaki. Sillä jos on pienikin 
mahdollisuus, että se ko-
riste, jota ripustetaan, voisi 

mahdollisesti kääntyä vää-
rinpäin siinä toimessa, niin 
silloin se myös kääntyy (eli 
näyttäisi narussa roikkuva 
joulupukki persiinsä juhla-
väelle). Koristeen kiertymi-
nen on yhtä varmaa kuin se, 
että muinaiset eliöt ja kas-
vit muuttuivat maan sisässä 
olevaksi öljyksi, jonka ihmi-
nen voi viisaudessaan tup-
ruttaa myrkkynä taivaan 
tuuliin. Ei ole siinä kahta sa-
naa sanottavaksi. 

 Jari Outila

Oululaisen Heleena Oinak-
sen kolmas oma taidenäyt-
tely on yleisön nähtävil-
lä helmikuun ajan  kirjaston 
näyttelyseinällä Pirtin toi-
sessa kerroksessa. Esillä on 
eri opettajien ohjauksessa 
syntyneitä kuivapastelli-, 
akryyli - ja akvarellitöitä. 
Tauluja on yhteensä 36. 
Maalaukset ovat syntyneet 
vuosien 2007-2022 aikana. 
Heleena on maalannut noin 
satakunta taulua.

- Pikkutyttönä minul-
la oli haave alkaa maalaa-
maan, kun jään eläkkeelle. 
Ennen eläkettä sairastuin-
kin reumaan vuonna 2005. 
Menin mukaan Oulun reu-
mayhdistyksen järjestämään 
taidepiiriin, jossa olen saa-
nut opetusta maalaamiseen 
muun muassa Raimo Törhö-
seltä, Päivi Pussilalta ja Min-
na Mukarilta. Ensimmäi-
nen työ oli asetelma aiheesta 
kannu ja muki. Se oli akryy-
lityö. Taidepiirissä me maa-
laamme akryylimaaleilla, 
jotka eivät tuoksu niin paljon 
eikä aiheita allergisia oireita. 
Viikon pituisilla taideleireil-
lä ehtii paneutua maalatta-
vaan kohteeseen ihan eri-
lailla kuin sisätiloissa. Olen 
maalannut luonnossa ystä-
vien kanssa muun muassa 
Hailuodossa, Kiutakönkääl-
lä, Kemissä ja Tyrnävällä. 
Luonnosta etsitään sopiva 
kohde ja pienen ”ikkunan” 
avulla rajataan maalattava 
alue, kertoi Heleena.

Meri on inspiroiva 
ja haastava maa-
lauskohde
Korona aikana Heleena opis-
keli internetin kautta maa-
laamista. Hän osallistui 
kuivapastelli- ja akvarelli-
kursseihin sekä sai opastus-
ta piirtämään lyijykynällä 
muotokuvia. Hän on maa-
lannut erilaisia kuvioita ja 
kukka-asetelmia myös pos-
liinisiin kahvi- ja ruokaka-
lustoihin ja seinälautasiin. 

Taide on kiinnostanut 
Heleenaa jo lapsuudesta 
saakka. Luonnosta löytyy 
kiinnostavia värejä ja ku-
vauskohteita. Meri kiehtoo 
taiteilijaa erityisesti, mut-
ta myös kukat ja muotoku-
vat. Heleenan mielestä on 

Taide- ja myyntinäyttely
Virran viemää

haasteellista maalata meren 
aaltoja. Veden väri ei ole si-
ninen, vaan siitä löytyy mo-
nia eri värejä ja vivahteita. 
Oulun reumayhdistys on 
järjestänyt taidepiiriläisten 
tauluista monia yhteisnäyt-
telyitä.  Heleenalla on ollut 
muutamia omia näyttelyitä. 
Pirtin näyttely on hänen kol-
mas. 

- Odotan, että ihmiset kä-
visivät tutustumassa taului-
hini. Vieraskirjaan saa kir-
joittaa kommentteja. On 
mielenkiintoista tietää, kuka 
mistäkin taulusta tykkää. 
Näyttelyn taulut eivät ole 

Heleena Oinas esittelee työtään ”Tulva” kuivapastelli 2021.

”Aallon harja” 2010 akryyli.”Kukkahattu” 2021 akvarelli.”Kukkaset” 2022 akvarelli.

vain katseltavina, vaan ne 
ovat myös myytävinä. Hin-
nat ovat mielestäni maltil-
liset. Yhden keskikokoisen 
taulun maalaamiseen menee 
aikaa kuukaudesta kahteen. 
Onneksi akryyli kuivuu no-
peasti, joten taulun voi vie-
dä taidepiiristä kotiin ja jat-
kaa maalaamista kotona tai 
seuraavalla kerralla piirissä. 
Joskus saatamme kokoon-
tua viikonloppuisin maalaa-
maan pienellä porulla jon-
kun taidepiiriläisen kotiin. 

Akryyli on siitä hyvä, että 
virheet voi korjata vedellä. 
Joskus maalaan omia tuntei-
ta tai mielenmaisemia. Aja-
tuksissani saatan vaeltaa 
lapsuuden rantamaisemiin 
Ranualle. Olen kokenut, että 
maalaaminen rentouttaa ja 
sen avulla pääsee hyvin irti 
arjesta. Maalaaminen antaa 
sopivasti ajateltavaa ja teke-
mistä yksin asuvalle.

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

Koskenhovilla 
su 12.2.2023 klo 18.00.

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura

BINGO 

Tervetuloa! 

MYYDÄÄN 
metristä koivuhalkoa 10 metriä.

P. 040 688 8097

Ruottisen Metsästäjät ry:n 
HIRVIPEIJAISETHIRVIPEIJAISET

 su 12.2.2023 klo 12-15
Marikaisjärven Toimitalolla

Maanvuokraajat, seuran jäsenet, 
kyläläiset ja mökkiläiset perheineen

TERVETULOA! Hirviporukka

Kauppatie 7, Pudasjärvi 
010 666 8420

HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI

AVOINNA:
maanantai  13.00 - 20.00
tiistaina  13.00 - 20.00
keskiviikkona  13.00 - 01.00 (02.00)
torstaina  13.00 - 20.00
perjantaina  14.00 - 04.00
lauantaina  14.00 - 04.00
sunnuntaina  15.00 - 20.00

TULOSSA:  25.2.  Tanssit Raimo Laamanen.
4.3. Rock Chug Peril. 

 29.4. Elonkerjuu.
Tervetuloa viihtymään!

Tanssit lippu 15 € Tanssit lippu 15 € 
Pubi ja Disko 6 €Pubi ja Disko 6 €

TANSSIT:TANSSIT: LA 18.2. LA 18.2.
MERJAMERJA

JUUTINENJUUTINEN

SALIN PUOLI 

UUDISTUI!

16.2.2023  Ruokamatkailun tuotteistaminen (Ii)
15.3.2023  Kalastusmatkailun tuotteistaminen (Pudasjärvi)
22.3.2023  Tuotekortti ja sen myynnillistäminen (Paikka tarkentuu myöhemmin)
29.3.2023  Tuotekorttisparraus (etätoteutus)

IDEASTA TUOTTEEKSI -VALMENNUSPOLKU
MATKAILUTOIMIJOILLE 

 
Ideasta tuotteeksi -valmennuspolulla perehdymme matkailutuotteiden tuotteistamiseen

ja hinnoitteluun, myyntiin ja markkinointiin sekä turvallisuuteen, laatuun ja
vastuullisuuteen. Valmennuspolun lopputuotteena syntyy uusia matkailutuotteita Iijoen

varrelle. 
Koulutus on maksuton matkailutoimijoille tai -toimintaa suunnitteleville Pohjois-

Pohjanmaan alueella. 
Valmennuspolun tarjoaa Iijoen Lumo -hanke.

 
Kevään ensimmäiset työpajapäivät:

 
Kevään aikana tulossa työpajoja myös mm. hinnoitteluun ja aktiviteetti- ja

kulttuurimatkailuun liittyen. Katso koko työpajasarja alla olevista osoitteista!
 

Ilmoittautuminen: bit.ly/ideastatuotteeksi
Lisätietoa: micropolis.fi/iijoen-lumo

 
 

Pärjänsuon 
Metsästysseura ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
VUOSIKOKOUS

Hirvihallilla la 18.2.2023 klo 12.
Johtokunta kokoontuu klo 11.

Tervetuloa! Sihteeri

Poijulan Erä ry
HIRVIPEIJAISETHIRVIPEIJAISET
su 19.2. klo 13 Pintamon leirikeskus.su 19.2. klo 13 Pintamon leirikeskus.

Tervetuloa maanomistajat, Tervetuloa maanomistajat, 
seuran jäsenet, kyläläiset ja seuran jäsenet, kyläläiset ja 

mökkiläiset perheineen.mökkiläiset perheineen.
HirviporukkaHirviporukkaArpajaiset, lihojen huutokauppa.Arpajaiset, lihojen huutokauppa.

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY:N

PORINATUOKIO  
on 28.2. klo 14-16 seurakuntatalon 

rippikoulusalissa. 
Vierailijana diakoni Marko Väyrynen. Ohjelmassa 

myös leikkimielistä bingoa ja arvontaa. 
Tervetuloa!

Valtuuston 
kokous
Valtuuston kokous pide-
tään Hyvän olon keskuk-
sen Kurkisalissa, torstaina 
16. päivänä helmikuuta 
2023 alkaen klo 16:00.
Kokousta voi seurata kau-
pungin YouTube-kana-
valla sekä paikan pääl-
lä Kurkisalissa. Luette-
lo kokouksessa käsitel-
tävistä asioista on näh-
tävänä 10.2.2023 alkaen 
kaupungin yleisessä tie-
toverkossa osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi. 
Kokouksen tarkastettu 
pöytäkirja on nähtävänä 
kaupungin yleisessä tie-
toverkossa 21.2.2023 al-
kaen.

Pudasjärvi 3.2.2023 
Olga Oinas-Panuma 
kaup.valt. puh.joht.

Kuren 
Metsästysseura ry:n 
VUOSIKOKOUS 

Kuren kylätalolla 
su 19.2.2023 klo 12.

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Johtokunta 

Ala-Siuruan 
Metsästysseura ry

VUOSIKOKOUS
la 18.2.2023 klo 11 

seuran metsästysmajalla.
Esillä sääntömääräiset ja jäsenasiat.

Johtokunta kokoontuu klo 10.
Tervetuloa! Puheenjohtaja

FC Kurenpojat
P19 FUTSAL-LIIGA 
FC KURENPOJAT - 

HAUPA 
KE 8.2. KLO 19 
TS-SALILLA. 

Vapaa pääsy.  TERVETULOA!

Iijoen 
Taiteilijat ry

VUOSI-
KOKOUS 

perjantaina 17.2. 
klo 17-20

Hyvän olon keskus, 
neuvotteluhuone 

Nurkka.
Esillä sääntömääräiset 

asiat sekä sana on vapaa.
Tervetuloa!

Livon metsästysseuran 
KEVÄTKOKOUS 

Livon koululla 
su 26.2.2023 klo 14.00 

Johtokunta kokoontuu klo 12.30.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Riistakolmiolaskentaan mukaan haluavat kokoontuvat 
koululle klo 9.00. Mettäsukset mukaan.

Johtokunta 

ELOKUVAILTAELOKUVAILTA
Pohjantähdessä Pohjantähdessä MA 13.2.  

● Klo 16.30● Klo 16.30  
PERTSA JA PERTSA JA 

KILU KILU 
FAARAON FAARAON 
SORMUS SORMUS 
-K7/4- 10€

● Klo 18.00
JALMARI 

HELANDERIN  
SISU

-K16/13- 10€

www.moviecompanyalatalo.fi www.moviecompanyalatalo.fi 

● Klo 19.45
SKIMBA 
GIRLS

-K12/9- 10€

Kosamon 
Metsästysseura ry:n 
VUOSIKOKOUS 

la 18.2.2023 klo 12.00 Möykkälässä.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Johtokunta kokoontuu klo 11.00.
Tervetuloa!

Sihteeri
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Osa Järripeipoista talvehtii Suomessa
Järripeippo on kuulunut 
Suomen linnustoon jo pit-
kään ja tullut tutuksi suo-
malaisille. Kansankielessä 
laji on saanut monia lempi-
nimiä kuten härkäpeippo, 
jäärä, jurriainen ja ryystä-
jä. Järripeipon laulu onkin 
varsin yksitoikkoista ryys-
tämistä. Parhaimmillaan se 
vetää lyhyen ryystävän ry-
käisyn kymmeniäkin ker-
toja minuutissa. Toisinaan 
keväisin koiras ei löydä it-
selleen naarasta, vaan lähes 
taukoamaton ryystäminen 
voi jatkua viikkotolkulla.

Järripeippo on karais-
tunut lintu. Vielä marras-
kuussakin voi järripeippoi-
hin törmätä metsäretkellä. 
Syksyllä järripeipot ke-
rääntyvät parviin. Parvis-
sa voi olla vain kymme-
nen lintua, mutta toisinaan 
järripeippoja voi lintutor-
neista havannoida tuhan-
sien lintujenkin parvissa. 
Kylmät pohjois- ja itätuu-
let sekä lumi häätävät Poh-
jois-Suomesta viimeisetkin 
järripeipot etelämmäksi. 
Varpuslinnuista järripei-
pon lisäksi voi vielä mar-

raskuussa kohdata muun 
muassa punarintoja, kiu-
ruja ja niittykirvisiä. Myös 
osa vesilinnuista sinnit-
telee aivan jäiden tuloon 
saakka. 

Yksi syy järripeipon 
myöhäiseen syysmuuttoon 
on sulkasato. Suurin osa 
linnuista sulkii jo kesä-hei-
näkuussa, mutta järripeip-
po aloittaa sulkimisen vas-
ta elokuun puolivälissä. 
Osalla pohjoisesta muut-
tavilla linnuilla on sulki-
minen vielä kesken muu-
ton alkaessa. Sulkiminen ei 
kuitenkaan estä lentämistä, 
sillä viimeiseksi kasvavat 
sellaiset sulat, jotka eivät 
enää vaikuta juuri lentoky-
kyyn. Siinä vaiheessa, kun 
linnut lähtevät Suomesta 
pois on yleensä sulkiminen 
jo ohitse. Lokakuussa järri-
peippo on jo saanut uuden 
hienon sulka-asun. Paikoin 
lintua peittää vaaleat uudet 
höyhenet. Niiden tarkoitus 
on suojata uutta talviasua 
kevääseen saakka. Vaaleat 
höyhenet tuovat lisää läm-
pöä talvipukuun. Kevää-
seen mennessä ne ovat ku-

luneet pois ja alta paljastuu 
värikäs kesäpuku. Vaaleis-
ta höyhenistä johtuen tal-
vipuvusta ei löydy niin 
paljon mustaa väriä kuin 
kesäpuvusta. Sulkien vaih-
to on yleensä ohi lokakuun 
puolivälissä. Marraskuus-
sa ei monellakaan lajilla ole 
enää sulkiminen kesken. 
Mutta monet paikkalinnut, 
jotka eivät lähde muutolle, 
jättävät sulkimisen myö-
hemmäksi aina loppuvuo-
teen. Vielä marraskuussa 
sulkii muun muassa puna-
tulkku. 

Talvisin järripeippo-
ja jää myös Suomeen tal-
vehtimaan enempi tai vä-
hempi. Karaistuneena 
lintuna järripeippo selvi-
ää kyllä talvesta, kunhan 
ravintoa on vain tarpeek-
si tarjolla. Ilmaston läm-
peneminen on järripeipol-
le enimmäkseen ongelma, 
tosin lämpeneminen ja lu-
men vähyys tietysti auttaa 
ravinnon etsimisessä. Syk-
syisin järripeippoja ruo-
kailee sänkipelloilla ja rik-
karuohokentillä suurinkin 
joukoin. Myös viljapelloil-

le karisseet jyvät maittavat 
järreille.

Toisinaan syksyt ovat 
varsin vetisiä ja viljat jää-
vät pelloille, tällöin kel-
tasirkut, vihervarpuset ja 
järripeipot jäävät ruokai-
lemaan niin kauaksi aikaa 
kuin ravintoa riittää. 

Järripeippo on viileän il-
maston laji ja se kärsii ny-
kyisestä lämpenemisestä. 
Eteläisessä Suomessa on 
pesinyt sitä enemmän jär-
ripeippoja, mitä kylmempi 
kevät ja alkukesä on ollut. 
Tällöin lintuja on pesi-
nyt aivan eteläistä rannik-
koa myöten. Ilmaston läm-
penemisen vaikutus on jo 
nyt nähtävissä. Vielä joita-
kin kymmeniä vuosia sit-
ten pesinnän eteläinen raja 
kulki Pori-Joensuu linjal-
la. Nykyisin järripeippo on 
jo suhteellisen harvalukui-
nen pesijä Oulu-Kuusamo 
linjan alapuolella, ja tämä 
suuntaus tulee varmaan 
jatkumaan. 

Aikoinaan järripeippo 
pesi varsin runsaana myös 
Etelä- ja Keski-Suomessa, 
se kaihtoi vain aivan eteläi-

sintä rannikkoa. Järripeip-
poa voi hyvin sanoa Lapin 
linnuksi sillä tihein kan-
ta on ollut Metsä-Lapissa 
ja varsinkin Ivalon ja Ina-
rin metsissä. Järripeippo 
kaihtaa kaikkein tiheim-
piä kuusikoita, joten Lapin 
harvahkot männiköt ovat 
sen mieleen. Lapissa se on-
kin urpiaisen ja pajulinnun 
ohella runsain lintulaji. 
Järripeippo ei juuri Lapin 
avoimissa männiköissä ret-
keilijää pelkää, vaan pääs-
tää varsin lähelle kuunte-
lemaan linnun ryystävää 
laulua. Joillakin paikka-
kunnilla lajia kutsutaankin 
"ryystääjäpeipoksi". 

Järripeipon pesä joutuu 
usein pesärosvon tyhjen-
tämäksi ja linnut tekevät 
usein uusintapesueita. Jär-
ripeippo on hieman vaikea 
seurattava, sillä sen kan-
noissa on runsaita vaih-
teluita luonnostaankin. 
Erityisesti sää ja ravinto-
tilanne vaikuttaa lintujen 
määrään suuresti. Laji saat-
taa toisinaan puuttua laa-
joiltakin alueilta, mutta toi-
saalta sitä löytyy pesivänä 

runsaastikin. 
Järripeipon elintavat 

muistuttavat hieman nor-
maalin peipon elämää. 
Onkin otaksuttu, että jär-
ripeippo on tavallisen pei-
pon tytärlaji, joka on ai-
koinaan erkaantunut 
kantalajistaan erilaisten 
luonnontilan muutosten 
vuoksi. Järripeipon pesä 
muistuttaa tavallisen pei-
pon pesää, mutta on hie-
man suurempi ja löyhem-
min rakenneltu kuusen 
tai koivun oksan hankaan. 
Vaatimattomamman pesän 
lisäksi järripeippo viihtyy 
myös vaatimattomimmissa 
metsissä kuin peippo, ku-
ten vesistöiden, hakkuiden 
ja soiden reunametsissä. 

Syksyisin järripeipot 
käyttävät ravintonaan sie-
meniä, ei juuri marjoja, ku-
ten rastaat. Suosittu lin-
tujen talviruokinta onkin 
osaltaan auttanut järripeip-
poa talvehtimaan Suomes-
sa. Talvella järriin voi tör-
mätä monissa Euroopan 
valtioissa.

Jarmo Vacklin

Lokakuussa järripeippo on saanut vaihdettua itselleen komean talvipuvun. Vaaleat talvi-
höyhenet tekevät puvusta hailakan värisen. Talvihöyhenet kuluvat kevääseen mennessä 
pois ja tilalle paljastuu värikäs kesäpuku.

Rastaat, punarinnat ja tilhet käyttävät syksyisin paljon marjoja ravintonaan. Järripeippo 
käyttää ravinnokseen etupäässä siemeniä, kuten auringonkukan siemeniä ja viljelyksien 
hukkaviljaa.

Kurenpojat kiilasi sarjavoittoon

Niklas Kokko (5) teki ratkaisevan maalin tilanteessa 5-4. Kap-
teenin nauhaa kantava Jaakko Juusola (takana) sinetöi puo-
lestaan loppulukemiksi 7-4.

Futsal FM Kakkonen alkusarjan lopputilanne.

FC Kurenpoikien edustus-
joukkue voitti Futsal Kakko-
sen alkusarjan viimeisessä 
pelissään kotona kemiläisen 
KePS:n 7-4 (4-1). Kun sar-
jan kärkipaikka pitänyt FC 
Nets taipui samanaikaisesti 
Tervarit/2:lle, niin Kurenpo-
jat voitti alkusarjan ja Terva-
rit kiilasi toiseksi ohi Netsin.

KePS olisi tarvinnut voi-
ton päästäkseen viiden par-
haan joukkoon ja pelaamaan 
ylempään loppusarjaan. 
Se näkyi myös heti otte-
lun alussa, kun KePS haki 
vauhdikkaasti avausmaalia. 
Avausmaalin teki kuitenkin 
Kurenpoikien Juuso Illikai-
nen, kun peliä oli pelattu rei-
lut pari minuuttia. KePS tuli 

vielä tasoihin, mutta  sen jäl-
keen kotijoukkue onnistui li-
säämään johtoaan 4-1 tauko-
lukemiin.

Kun toisen jakson alus-
sa Kurenpojat siirtyi jo nel-
jän maalin johtoon, ajateltiin 
pelin ratkenneen. Kun Ku-
renpojat löysäili ja hukka-
si avoimetkin maalipaikat, 
teki KePS hyvällä prosentil-
la kolme maalia ja yhtäkkiä 
se oli jo maalin päässä. Otte-
lu ratkesi lopulta Kurenpo-
jille, kun kemiläiset joutui-
vat rikkomaan kuudennen 
kerran toisella jaksolla ja pal-
lo vietiin kymmenen metrin 
rangaistuspotkupisteelle. 
Isäntien parhaana palkittu 
Niklas Kokko teki rankkaris-

ta ottelun kolmannen maa-
linsa, mihin vieraat eivät 

enää pystyneet vastaamaan.  
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Pu
da

sjä
rven Invalidit ry.

PUDASjärveläinen

Yleisöllä on mahdollista tutustua 
elämykselliseen yöleiriin klo 18-22. 

Yöleirissä on myynnissä soppatykistä nakkikeittoa, 
jälkiruokana nokipannukahvit ja nisu. 

Maksu käteisellä 10€/annos. 
Klo 20 alkaa iltatilaisuus, missä tervehdyksiä ja 

kirkkoherra Timo Liikanen pitää iltahartauden.

Yöleiriin on helppo tulla. 
Sijainnin voi käydä katsomassa Syötteen P/info taululta ja 

Lumiareenan edestä lauantaina 11.2. klo 17 alkaen. 

Tervetuloa!

MM MM 
Umpihanki-Umpihanki-
hiihtokisat hiihtokisat 

20232023

Älä leiki kuollutta, vaan tule mukaan pien yrityksille suunnattuun tapahtumaan, 
jossa kokenut netinkävijä neuvoo, miten tehdä pelottavasta verkkonäkyvyydestä 
voimakas apuri yrityksellesi. Tapahtumassa voit sopia myös räätälöidystä koulu-
tuksesta. Tarjolla kahvia ja pullaa.

Kuka pelkää digiä? 15.2. klo 17–19 Hyvinvointikeskuksen Kurki-salissa. Ilmoittaudu 
Auvolle 13.2. mennessä: auvo.turpeinen@pudasjarvi.fi. Tervetuloa!

Yritysten digiosaamisen parantaminen  |  KOHOTA-hanke 

Yrittäjä – 
pelkäätkö 

digiä? 
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