
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA LEHTI

Nro 7 •  ke 15.2.2023

Erityisryhmien oma 
ensimmäinen 
taidenäyttely Pirtissä

PUDASjärveläinen
s. 6

Hirsikampuksen ammatti- 
iltapäivästä juttu 9. lk 
oppilaiden kirjoittamana s. 11

OP Pudasjärvellä
takana asuntoluottojen
kasvun vuosi s. 12

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

KELATAKSI
KUUSAMO, TAIVALKOSKI, PUDASJÄRVI

0800 93377
Kelataksin tilauspuhelu on maksuton ja palvelee 24/7

Paikallinen ja palveleva
Pohjois-Pohjanmaan alueella

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

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

Matkaohjelma:
Pe 5.5.2023
klo 14.00 lähtö Oikopolun pysäkiltä.
klo 15.15 Oulun linja-autoasema.
Myöhään illalla saavumme Helsinkiin 
ja majoitumme Sokos Hotel 
Presidentissä 2-hengen huoneisiin.
La 6.5.2023
Runsas hotelliaamiainen, jonka jälkeen 
vapaata aikaa tutustua Helsinkiin.
klo 19.00 alkaa musikaaliesitys, johon meille on varattu 
A-hintaryhmän paikat. 
Kyyditys hotellilta Amfi-teatteriin ja takaisin.
Su 7.5.2023
klo 10.00 aloitamme paluumatkan maittavan 
hotelliaamiaisen jälkeen. 
Hinta 315 € /hlö. sis. bussimatkat, 2 yön majoituksen 2hh, 
aamiaiset ja musikaalilipun (ovh 85€). 
(matka toteutuu, mikäli ilmoittautujia on väh. 30).

TULE MUKAAN GREASE-TULE MUKAAN GREASE-
MUSIKAALIMATKALLE MUSIKAALIMATKALLE 
HELSINKIIN 5.-7.5.2023HELSINKIIN 5.-7.5.2023

Ilmoittaudu viimeistään 28.3.2023 
puh. 08 822 052 

ma-pe 8-16 / nevakivi@nevakivi.fi Pudasjärven seurakunta 

HERNEKEITTOLOUNAS 
YHTEISVASTUUN 

HYVÄKSI
seurakuntakodilla 

ti 21.2. klo 10.30-13

Tervetuloa!

Lounaan hinta 8 € 
(sis. keiton, juomat, leivän ja laskiaispullakahvit)

Arpajaisissa pääpalkintona Herkku-Ufo
Yhteisvastuu avaimenperän 

askartelu ja Kankkulan kaivo
Pomppulinna ja leikkinurkka.

Yhteislaulutuokio 
klo 12-12.45 

PALVELEMME: PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fiwww.pudasjarvenapteekki.fi

Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI. Puh. (08) 821 185

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.
Tarjous on voimassa 28.2.2023 asti.

20 ml

17,90€
alin hinta ed.30pv 21,37€/20ml

Koillis
AVAIN LUKKO SUUTARI

Palvelemme: ma-ti SULJETTU, ke-pe klo 10-17
P. 0400 682 126, Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

OLEMME LOMALLA 
13. - 28.2.2023

KIRPPIS PE-LA 
 17.-18.2. 

KLO 11-15
Lukiontie 1 

(ent. leipomo) 

Tervetuloa!

PUDASjärveläinen
luettavissa www.vkkmedia.fi

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

9999--..

PUUKIUAS NARVI BLACK 16PUUKIUAS NARVI BLACK 16

SÄILYTYSKOMERO GOODIY SÄILYTYSKOMERO GOODIY 
50x208x56,8cm50x208x56,8cm VALKOINEN VALKOINEN

 / kpl / kpl399399--.. (489,00)(489,00)

(129,00) (129,00) 8989--..

4 kpl jäljellä

Näyttävä puukiuas säätöjaloilla ja valurautaisella Näyttävä puukiuas säätöjaloilla ja valurautaisella 
lasiluukulla. Iso kivitila takaa tasaiset ja miellyt-lasiluukulla. Iso kivitila takaa tasaiset ja miellyt-
tävät löylyt. Pelkistetyn ajaton muotoilu sopii tävät löylyt. Pelkistetyn ajaton muotoilu sopii 
niin perinteiseen kuin moderniinkin saunaan. niin perinteiseen kuin moderniinkin saunaan. 
Saunan koko 8–16 m³. Polttopuun pituus 33 cm.Saunan koko 8–16 m³. Polttopuun pituus 33 cm.

Komerosta saat tehtyä hylly- tai Komerosta saat tehtyä hylly- tai 
tankokomeron. Pakkaus sisältää 4 tankokomeron. Pakkaus sisältää 4 
hyllyä ja 1:n vaatetangon. Melamiini-hyllyä ja 1:n vaatetangon. Melamiini-
runko kiintosokkelilla. Rungon leve-runko kiintosokkelilla. Rungon leve-
ys 50 cm, korkeus 208 cm ja syvyys ys 50 cm, korkeus 208 cm ja syvyys 
56,8 cm. Valkoinen melamiiniovi ja 56,8 cm. Valkoinen melamiiniovi ja 
kaareva metallivedin.kaareva metallivedin.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Perhemessu kirkossa ja YouTubessa su 19.2. kello 11 (huom! 
aika). Liikanen, Valkonen, Halmekangas, Outila ja Piirainen. 
Päiväkerholaiset laulavat. Messun jälkeen laskiaisen mäen-
lasku kirkon juhla-aukiolla (vanha parkkipaikka). Omat pul-
kat mukaan. Seurakunta tarjoaa makkarat ja mehut. 
Tuhkakeskiviikon iltakirkko seurakuntakodilla ke 22.2. 
kello 19, Liikanen, Piirainen, Vox Margarita.
FRÉDÉRIC CHOPIN - pianoresitaali ma 20.2. kello 18 seu-
rakuntakodissa. Pianisti Philip Ljung konsertoi. Vapaa pääsy, 
käsiohjelma 10 €.
Raamattupiiri ke 22.2. kello 18 seurakuntakodilla. HUOM: 
ke 1.3. ei raamattupiiriä.
Lähetystalkooilta Talkootuvassa (Jukolantie 4) maanantai-
na 20.2 kello 18.00.
Lähetyksen tupakahvila keskiviikkoisin kello 9.30–12.00 
seurakuntakodilla.
Ystävänkammari to 16.2. kello 12 seurakuntakodilla.
Iltakahvila Rönö pe 17.2. kello 18–22 seurakuntakodin ala-
kerrassa.
Rippikoulun leiripäivä rippikoululaisille, jotka käyvät leiri-
jakson muualla kuin omassa seurakunnassa la 18.2. kello 10–
16 Hilturannan leirikeskuksessa.
Perhekerho ke 15.2. kello 10–12.30 seurakuntakodilla. Per-
hekerhoa EI ole ke 22.2.
Lapsiparkki pe 17.2. ja 24.2. kello 9.30–12 seurakuntako-
dilla.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597   
Kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 
11.30–14 sekä to kello 12–15. p. 08 882 3100.   
Rauhanyhdistykset: Seurat Yli-Livolla pe 17.2. kello 18.30 
Kerttu ja Jouni Luokkasella, myyjäiset ry:llä pe 17.2. kello 
18, vuosikokous Sarakylän koululla su 19.2. kello 12, vuosi-
kokous ry:llä su 19.2. kello 16.
Kastettu: Teo Tapio Tuovinen.
Vihitty: Kiia Karoliina Kesti ja Sakari Matias Illikainen.
Haudatut: Maria Kosamo 103 v., Elsa Maria Ylisassi 94 v. 

Tulevan sunnuntaina kirkko-
vuodessa käännytään kohti 
kirkkovuoden suurinta juhlaa, 
pääsiäistä. Pääsiäisen juhlaan 
valmistaudutaan 40 arkipäi-
vän paastojaksolla. Maailmalla 
vietetään suuria karnevaaleja, 
joissa juhlinta jatkuu aina paas-
ton alkamiseen saakka. Meille 
suomalaisille viikkoja kestävät 
juhlat eivät ole kovin luontai-
sia. Toki jouluun valmistaudu-
taan pitkiä aikoja, mutta varsi-
nainen joulun juhlinta kestää 
yleensä vain muutaman päi-
vän. Pääsiäisen juhlinta on 
yleensä vielä nopeammin ohi. 
Tärkeintä on kuitenkin se, että 
kun on juhlan aika, niin juhlim-
me sen verran, kun se meistä 
on luontevaa. 

Jeesuskin osallistui julki-

sen toimintansa aikana juhliin. 
Hänen julkinen toimintansa al-
koi siitä, että hän oli mukana 
hääjuhlassa ja viinin loputtua 
muutti veden viiniksi. Viimei-
sen kerran Jeesus kokoontui 
opetuslastensa kanssa aterioi-
maan vain vähää ennen van-
gitsemistaan. Näin Jeesus an-
toi meille esikuvan siitä, että 
meidänkin on hyvä aina välil-
lä kokoontua yhteen ja nauttia 
pöydän antimista ja toistem-
me seurasta. Tuolla viimeisel-
lä aterialla hän antoi meille esi-
merkin omasta suuruudestaan: 
Jeesus pesi opetuslastensa ja-
lat. Tuon tehtävän teki yleen-
sä joku palvelija, mutta Jeesus 
itse halusi tehdä sen oppi-
lailleen. Näin hän antoi myös 
esimerkin meille: Olkaam-

me mekin toisillemme apuna 
ja palvelkaamme lähimmäistä 
myös silloin, kun hän ei edes 
odota meidän apuamme. ”Joka 
teistä on suurin, se olkoon tois-
ten palvelija. Sillä joka itsensä 
korottaa, se alennetaan, mut-
ta joka itsensä alentaa, se ko-
rotetaan” (Matt.23:11,12). Ju-
malan rakkauden uhritie vei 
lopulta ristille. Ristin ja ylös-
nousemuksen sanoma velvoit-
taa meitäkin omissa toimis-
samme olemaan toistemme 
tukena. 

Tulevana sunnuntaina 
voimme yhdessä viettää aikaa 
kirkonmäellä. Juhlistetaan yh-
dessä sitä, että talven valta on 
taittumassa ja kevätaurinko 
saa luonnon ja meidät herää-
mään.

455:2.
Pakkanen, myrsky, tuulispää,
kuulakas pouta, pilvisää,
kiitä Herraa! Halleluja.
Riemuitse, aamun sarastus,
ylistä, illan ruskotus,
kiitä Herraa, kiitä Herraa!
Halleluja, halleluja, halleluja.
7.
Oi, nöyryydessä palvelkaa,
Luojaamme kunnioittakaa,
halleluja, halleluja!
Te nöyryydessä palvelkaa
ja kiittäkää ja rukoilkaa
suurta Herraa! Halleluja.
Halleluja, halleluja, 
halleluja.

Keijo  
Piirainen

Suuren juhlan tuntua?

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

Tuulivoimavapaa Pudasjärvi  
-yhdistys perustettu
Hyvän olon keskuksen 
kokoustiloihin kokoon-
tui sunnuntaina 5.2. toista-
kymmentä kuntalaista kes-
kustelemaan tuulivoimasta 
Pudasjärvellä. Kokouksel-
le tuotiin tiedoksi tuulivoi-
man nykytilanne niin Suo-
messa kuin maakuntatasolla 
sekä tulevaisuudennäkymiä, 
unohtamatta tuulivoimatuo-
tantoon olennaisesti liittyvää 
mahdollista vetyteollisuutta. 
Tähän mennessä otsikoissa 
ja keskusteluissa ovat olleet 
erityisesti Pärjän ja Kivarin 
alueen hankkeet, joista pys-
tyi tammikuun viimeiseen 
päivään saakka jättämään 
mielipiteitä, kommentte-
ja ja kannanottoja. Hankkei-
ta eri syillä vastustavaan yh-
teiseen kannanottoon tuli 
yhteensä 76 allekirjoitusta 
muutamassa päivässä ja alle-
kirjoituksia toimitettiin yhte-
yshenkilöille määräajan jäl-
keenkin.

Kokous korosti, että 
on hyvin tärkeää huomi-
oida, ettei Tuulivoimava-
paa Pudasjärvi -yhdistys-
tä lähdetty perustamaan 
ainoastaan näiden kahden 
Pärjänsuon hankkeen vuok-
si. Pudasjärvellä on valmis-
tunut tuulivoimaselvitys, 
jossa on kartoitettu poten-
tiaaliset Pudasjärven tuu-
livoima-alueet. Selvitystyö 
toimii pohjana laadittaval-
le Pudasjärven tuulivoima-
ohjelmalle. Pudasjärven alu-
eelle on kartoitettu yhteensä 

Tuulimyllyistä vapaa Ranua ry:n puheenjohtaja Mikko Sara-
järvi onnitteli uutta yhdistystä ja sen tuoretta puheenjohta-
jaa Mirka Väyrystä. Yhteistyö tulee olemaan tiivistä.

51 tuulivoima-aluetta, joi-
den yhteispinta-alaksi on il-
moitettu 987 neliökilometriä 
eli 98 700 hehtaaria. Alueet 
sijoittuvat ympäri Pudas-
järveä ja tulevat täten kos-
kettamaan suurinta osaa Pu-
dasjärveläisistä.

Suomen Tuulivoimayh-
distyksen (STY) mukaan 
Pudasjärven hankkeet ku-
mulatiivisella teholla (MW) 
mitattuna sijoittuvat kai-
kista Suomen kunnista yk-
kössijalle lähes 4000MW:n 
kokonaisteholla. Mittakaa-
van ymmärtämistä helpot-
taa se, että vuoden 2022 lo-
pussa Suomessa sijaitsevien 
voimaloiden nimellisteho 
oli yhteensä 5677MW. Lisäk-
si Pudasjärvi sijoittuu hank-
keiden lukumäärässä 3. sijal-
le, kun tarkastellaan kaikkia 
Suomen kuntia. Määrä on 
massiivinen. Nyt kun suun-
nitelmia on ollut täällä pai-
kallisesti nähtävillä, monelle 
on konkretisoitunut hank-
keiden suuruus ja niiden 
väistämättömät vaikutukset 
normaaliin arkeemme, elin-
ympäristöömme, elinkeinoi-
hin ja harrastuksiin (mm. 
metsästys). Yhteydenottojen 
perusteella ja kokouksessa 
käydyn keskustelun pohjal-
ta voidaan todeta, että yh-
distykselle on selkeä tarve. 
Toiminta voi olla tehokasta 
ja tuloksellista, kun organi-
soidumme ja mahdollistam-
me tiiviin yhdessä tekemi-
sen.

Kokous hyväksyi sään-
nöt ja myönsi hallituksel-
le oikeuden tehdä niihin Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen 
mahdollisesti edellyttämät 
muutokset. Perustamiskir-
ja allekirjoitettiin ja puheen-
johtajaksi yhdistykselle va-
littiin Mirka Väyrynen sekä 
hallituksen jäseniksi Sirk-
ka Pankinaho, Seppo Huit-
si, Yrjö Liekola, Mari Riekki, 
Lauri Kellolampi, Suvi Roi-
ninen ja Tauno Illikainen. 
Kokoukseen osallistui Tuu-
limyllyistä vapaa Ranua ry:n 
puheenjohtaja Mikko Sara-
järvi, joka toi terveiset ajan-
kohtaisista asioista Ranuan 
yhdistyksestä sekä Ranual-

ta muutoinkin tuulivoimaan 
liittyen. Ranuan valtuusto 
on aiemmin tehnyt kunni-
oitusta herättävän päätök-
sen, ettei tällä valtuustokau-
della tuulivoimaa kuntaan 
rakenneta. Massiiviset voi-
mala-alueet eivät houkutte-
le muuttajia, alentavat kiin-
teistöjen arvoa ja karkottavat 
niin asukkaita kuin loma-
asujiakin. Ranuan yhdistyk-
sen kanssa sovittiin yhteis-
työstä yli kuntarajojen, jo 
senkin vuoksi, että osa han-
kealueista sijoittuu molem-
pien kuntien alueille.

Mirka Väyrynen, 
kuva Sirkka Pankinaho

Kurenalan Kyläyhdistys ry:n

porinatupa (asukastupa) 
aloittaa toiminnan! 

Ovet avautuvat ensimmäisen kerran 
maanantaina 20.2.2023 klo 10-15, entisen kirjakaupan 

tiloissa, kurenalla os. Kauppatie 3.
Porinatupa on avoinna tästä eteenpäin maanantaisin

27.2. klo 10-15, 6.3. klo 10-15 ja 13.3. klo 10-15
Tervetuloa kahvittelemaan tai vaikkapa 
juttelemaan ja tapaamaan ystäviä sekä 
suunnittelemaan tulevaa tupatoimintaa! 

Toimintaan tarvitaan mukaan lisää vapaehtoisia, 
sillä muutakin tapahtumaa ja toimintaa on suunnitteilla!

Tervetuloa!
Henna Ryhänen puheenjohtaja, Kaisu Heikkinen tiedottaja
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Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

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

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

TARJOUKSET VOIMASSA  TO-SU 16.-19.2.2023 ELLEI TOISIN MAINITA.

HerkkutoriltaHerkkutorilta
Keskiviikko 15.2. 
Jauhelihakeitto (G, L)
Uunilohi (G, L)
Riisiä (G, L)
Perunamuusi (G, L)
Appelsiininen  
broilerikastike (G, L)
Lihakaalilaatikko (G, L

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

Torstai 16.2. 
Broilerikeitto (G, L)
Uunilohi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Perunamuusi (G, L)
Porsaan fileekastike  
aasialaisittain (G, L)
Lohipasta (L)

Maanantai 20.2.
Lihakeitto (L, G)
Uunilohi (G, L)
Perunamuusi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Porsaan ulkofileepihviä
Janssoninkiusaus (G, L)

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

Tiistai 21.2.
Lohikeitto (L, G)
Uunilohi (G, L)
Perunamuusi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Karjalanpaisti (G, L)
Makaronilaatikko (L)

Lauantai 18.2. 
Lohikeitto (L, G)

Voimassa TO-LA 16.-18.2.

PALVELUSTA

Perjantai 17.2. 
Lapinriistakeitto (L)
Uunilohi (G, L)
Perunamuusi (L, G)
Kermaperunoita (L, G)
Keitin perunoita (L, G)
Härkäpata (G, L)
Broileripasta (L)

999
KG

TUORE  
SUOMALAINEN MADE
Oulujärvi, Lappajärvi, Suomi  
Säävaraus 

ERÄ

SUOMI

1295
KG

Ruokamestarin

KUUMA GRILLATTU  
PORSAAN KASSLER 

PALVELUSTA

Voimassa TO-LA 16.-18.2.

SUOMI

Ruokamestarin 
PAREMPI NAUDAN  
PAISTIJAUHELIHA 7 %

1495
KG

PALVELUSTA

Voimassa TO-LA 16.-18.2.

SUOMI

Putaan Pulla

LASKIAISPULLA
2 kpl/240 g (14,54/kg)

349
RS

ERÄ

Väriä kotiin 
kukilla

790
NIPPU

TULPPAANI- 
NIPPU

15 kpl värimix  
Suomi

Meiltä 
hyvä valikoima 
laskiaispullia!

Kahvi-
pisteeltämme 
maanantaista 

lauantaihin 
pullakahvit 

1,99€!

5.-
Ilman Plussa-korttia  
2,39 kpl (11,95/kg)

-30 %
Plussa-etu

Marabou

MAITO- 
SUKLAALEVY
200 g (8,33/kg)

3
KPL

Ilman Plussa-korttia 
2,65 pkt (6,63-8,28/kg)

199
PKT

Atria

HIILLOS GRILLIMAKKARAT  
tai MAKKARAPIHVI 
320-400 g  
(4,98-6,22/kg)

-24 %
Plussa-etu

Jalostaja

PERINTEINEN  
HERNEKEITTO 
520 g (3,08/kg) 320
Ilman Plussa-korttia 1,85 prk (3,56/kg)

-13 %
Plussa-etu2

PRK 299
VEHNÄPULLA
14 kpl/700 g (4,27/kg) 
Pakaste

PS

RIISIVÄLIPALAT 
175 g (3,57/kg)

KUOHUKERMAT
2 dl (5,00/l) 
Myös laktoositon  

2.- 2
TLK

Ilman Plussa-korttia  
1,15-1,19 tlk (5,75-5,95/l)

-13-16 %
Plussa-etu

250
Ilman Plussa-korttia  
0,69 prk (3,94/kg)

-9 %
Plussa-etu

4
PRK

Pohjois-Suomen Syöpäyh-
distys ry:n Pudasjärven osas-
ton vuosikokous pidettiin 
6.2. seurakuntakodin rippu-
koulusalissa. Kokouksessa, 
jossa oli läsnä 33 osallistujaa, 
käsiteltiin sääntömääräiset 
asiat. Osaston puheenjoh-
tajaksi valittiin Seija Perttu. 
Johtokuntaan osaston pu-
heenjohtajan lisäksi valittiin 
varsinaisiksi jäseniksi Ritva 
Kinnula, Sanni Nissi, Maire 
Puhakka ja Aino Timonen-
Nissi sekä varajäseniksi An-
nikki Ylitalo ja Leena Puhak-
ka. Toiminnantarkastajaksi 
valittiin Maarit Vähäkuopus 
ja varatoiminnantarkasta-
jaksi Heimo Turunen. Vuo-
den 2022 toimintakertomus 
ja tilinpäätös hyväksyttiin ja 
johtokunnalle myönnettiin 
vastuuvapaus.

Viime vuoden varsi-
naisesta toiminnasta mai-
nittakoon säännölliset 
kerhokokoontumiset, asi-
antuntijavierailut, osaston 
30-vuotisjuhla pikkujoului-
neen sekä Posiolle ja Tai-
valkoskelle tehty päivän 
syysretki runsaine käyn-
tikohteineen. Kerhoihin ja 
muihin tilaisuuksiin osallis-
tuneiden lukumäärä vaih-
teli 20-60 henkilöä. Pohjois-
Suomen Syöpäyhdistys ry:n 
toimialueen jäsenmäärä Pu-
dasjärvellä oli vuoden vaih-
teessa 172 jäsentä.

Kertomusvuonna 2022 
Pudasjärven osasto oli 
mukana Kurenalan Ky-
läyhdistys ry:n organisoi-
massa yhteislaulu-peräkär-
rykirppistilaisuudessa, jossa 
myimme kahvia, räiskälei-

tä ja makkaroita. Osaston 
aktiiviporukka sai syksyllä 
myytyä Roosa-nauhat muu-
tamassa tunnissa pitäen täl-
lä tavoin esillä tärkeää asi-
aa niin syöpätutkimuksesta 
kuin syöväntorjuntatyös-
täkin ja kartuttaen samalla 
osaston varoja. Varoja kar-
tutti myös pienarpajaistuo-
tot, adressien myynti, muis-
to- ja onnittelurahat sekä 
lahjoitukset. Pudasjärven 
kaupungin myöntämä toi-
mintatuki on mahdollista-
nut monipuolista toimintaa.

Vuosikokous hyväksyi 
toimintasuunnitelman ja ta-
lousarvion vuodelle 2023. 
Toimintasuunnitelma si-
sältää säännöllisen kerho-
toiminnan, syysretken 
myöhemmin keväällä pää-
tettävään kohteeseen, syys-

kauden käynnistämisen 
makkaranpaisto- ja kahvitte-
lutilaisuudella Liepeen nuo-
tiopaikalla, yleisöluentoti-
laisuuden syöpäsairauteen 
liittyvissä asioissa, torita-
pahtumat, torin infopisteen 
hoidon, pop up -tilaisuuden, 
vierailun Hampushalliin, 
Roosa-nauhojen myynnin, 
pikkujoulun ynnä muuta.

Vuosikokouksen päätyt-
tyä pidettiin kevätkauden 
ensimmäinen kerho. Keijo 
Piiraisen johdolla kerhoväki 
intoutui reipastahtiseen yh-
teislaulutuokioon nautittu-
aan ensi pullakahvit ja jän-
nitettyään, kuinka arpaonni 
suosii. 

Maire Puhakka
Kuvat: Kyllikki Tolkkinen 

Syöpäyhdistyksen paikallisosaston 
vuosikokous kiinnosti jäsenistöä

Vuosikokous keräsi seurakunnan rippikoulusalin lähes täyteen osallistujia. Kokouksen jälkeen pidetyn kerhon päätteeksi oli 
vielä yhteislaulua.

Iso-Syötteellä 
yhdistetään ulkoilu ja 

vanhan musiikin 
konsertti

Oulun Vanha Musiik-
ki -festivaali vierailee sun-
nuntaina 19.2. Iso-Syötteel-
lä. Festivaalilla kokeillaan 
uutta kulttuurimatkailu-
tuotetta, jossa voi yhdis-
tää haluamansa talviak-
tiviteetin ja gambayhtye 
Eloisa Consortin konser-
tin Iso-Syötteen juurella si-
jaitsevalla LumiAreenal-
la. Aamupäivän aikana voi 
ulkoilla omatoimisesti Iso-
Syötteellä tai osallistua oh-
jatulle lumikenkäretkelle. 
Konsertti alkaa klo 14. Pai-
kan päälle pääsee Oulus-
ta lähtevällä Saaga Trave-
lin bussilla, joka pysähtyy 
myös Pudasjärvellä.

The Spirit of Gambo 
-konsertin pääosassa ovat 
viola da gambat ja gam-
baconsortmusiikki. Ohjel-
ma koostuu englantilai-
sesta ja alankomaalaisesta 
1500–1600-lukujen musii-
kista. Helsingissä vuonna 
2015 perustetun Eloi-
sa Consortin jäsenet ovat 
nuoria ammattimuusikoi-
ta, jotka työskentelevät ak-
tiivisesti ja monipuolises-
ti vanhan musiikin parissa. 
Yhtyeessa soittavat Martti 
Laivuori, Anthony Marini, 
Pieta Mattila, Anna Pulak-

ka sekä pudasjärveläinen 
Johanna Kilpijärvi. Yhtye 
soittaa Suomen Kulttuuri-
rahaston omistamalla viola 
da gamba -soitinkvintetillä. 

Erikoisuutena konser-
tissa on, että sitä pääsee ha-
lutessaan kuuntelemaan 
myös rentoutuen makuu-
asennossa. Tätä varten suo-
sitellaan ottamaan mukaan 
oman joogamatto tai muu 
alusta ja miksei tyynykin. 
Tarjolla on myös perin-
teisempi istumakatsomo. 
Päivän teeman mukaises-
ti toppahousut ja villasukat 
ovat enemmän kuin sallit-
tuja konserttiasuksi.

Päivä järjestetään yh-
teistyössä Oulun vanha 
musiikki -yhdistyksen, Ou-
lun kulttuuritapahtumayh-
distyksen, Pudasjärven 
kaupungin, Saaga Travelin 
ja Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teen kanssa.

Konserttipaketit ovat 
myynnissä Saaga Trave-
lin verkkokaupassa. Liput 
pelkkään konserttiin ovat 
myynnissä Ticketmasterin 
myyntipisteissä ja verkko-
kaupassa, sekä ovelta tun-
tia ennen konserttia.

Oulun kulttuuri-
tapahtumayhdistys 
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Laulut elämästä ja kotiseudusta saivat 
yleisön innostumaan
Vauhko Varsa soitti maa-
nantaina 23.1. vuoden en-
simmäisen keikan Hyvän 
Olon Keskuksessa. Pieni 
mukava jännityksen kutku-
tus oli vatsan pohjassa ennen 
keikkaa niin kuin kuuluukin 
olla. Yleisö alkoi täytellä hil-
jakseen Kurkisalin penkkejä. 
Yleisö ja me soittajat jäimme 
odottamaan keikan viral-
lista alkua. Kello kuusi lau-
suttiin tervehdyssanat ja las-
kettiin ensimmäinen laulu 
liikkeelle. Itsestä tuntui heti 
hyvältä soitella. Sampon taa-
tun varma rummutus, Mar-
kun sopivan murea basso ja 
oman kitaran soinnut tun-
tuivat leijuvan pehmeästi 
Kurkisalissa. Pirtin akustiik-
ka on varsin hieno. Ei tarvin-
nut soittimia vääntää isolle, 
vaan mieluummin hiljem-
malle.

Ensimmäisen laulun jäl-
keen saimme varsin pon-
tevat taputukset. Tämähän 
taitaa mennä ihan hyvin, 
tuumin hiljaa itsekseen. Tä-
män jälkeen pystyi hyvillä 
mielin soittamaan loputkin 
keikkasettimme laulut. Se-
tissä oli useampi uusi laulu, 
jotka saivat ensi-iltansa live-
yleisön edessä. Jotenkin ais-
tin omalta tarkkailupisteel-
täni yleisön mukanaolon. 
Jopa yhteislaulukin irtosi, 
kun sitä pyysimme. Osaa-
va ja mainio yleisö. Keikan 
aikana yleisöllä oli mahdol-

lisuus katsella luontovalo-
kuvia Pudasjärveltä ja lähi-
kunnista auditorion isolta 
valkokankaalta. Keikan jäl-
keen saadun palautteen pe-
rusteella valokuvat täy-
densivät mainiosti keikan 
tunnelmaa.

Olemme Sampon ja Mar-
kun kanssa soitelleet usei-
ta mainioita treenejä, mut-
ta kyllä oikea keikka on aina 
erityisen mukava. Keikan 
aikana oli helppo todeta, 
että hyvät ja aktiiviset tree-
nit ovat tuoneet hyvän poh-
jan yhteissoitolle. Viimeisen 
rummun iskun, bassosäve-
len ja kitarasoinnun hiipu-
essa kuulumattomiin kiit-
telimme paikalle tullutta 
viisikymmenpäistä yleisöä.

Keikan jälkeen on kyl-
lä upea olotila. Vähän kuin 
olisi ottanut hyvät löylyt 
hyvän saunavastan kans-
sa. Aloimme kasaamaan tri-
omme tavaroita autoihimme 
erittäin tyytyväisin mielin. 
Kiittelimme vielä kulttuuri-
suunnittelijaa Hennaa kei-
kan mahdollistamisesta. 
Kiittelimme myös toisiam-
me onnistuneesta keikasta ja 
ajelimme koteihimme palau-
tumaan keikkarypistyksestä. 
Vauhko Varsa laukkaa kohti 
seuraavia treenejä ja toivon 
mukaan keikkojakin.

Lämpimät terveiset 
kaikille rumpali Sampolta 

ja basisti Markulta!

Marko Väyrysen kitaran soinnut, Sampo Laakkosen taatun 
varma rummutus ja Markku Kemppaisen sopivan murea basso 
leijuivat pehmeästi Kurkisalissa.

Yleisöltä tuli pontevat taputukset heti ensimmäisestä laulus-
ta lähtien. 

Kirkon Ulkomaanapu on 
Suomen suurin kansainvä-
lisen avun järjestö, jolla on 
toimintaa 12 maassa Aasias-
sa, Afrikassa, Lähi-Idässä ja 
nyt myös Euroopassa Uk-
rainan sodan vuoksi. Näillä 
alueilla tarvitaan kehitysyh-
teistyötä ja humanitääristä 
apua. Kirkon Ulkomaanapu 
(KUA) toimii Afrikassa vii-
dessä eri maassa ja Kenia 
on näistä yksi. Pudasjärven 
seurakuntaan saatiin vie-
raaksi perjantaina 3.2. Ale-
xon Mwasin, joka toimii Kir-
kon Ulkomaanavun Kenian 
maaosaston ohjelmapäällik-
könä. Hän oli tullut vierai-
lulle yhdessä KUAn työnte-
kijöiden Sini Tyvin ja Juhana 
Malmeen kanssa.

Ennennäkemätön 
kuivuus
Alexon Mwasi kertoi Keni-
assa tehtävästä työstä. Ke-
niassa on 56 miljoona asu-
kasta ja maata koettelee 
pitkäaikainen kuivuus. Use-
ampi sadekausi ja sen myö-
tä sateet ovat jääneet väliin 
ns. Afrikan sarven alueella, 
johon kuuluu Kenian lisäk-

Alexon Mwasi Kirkon Ulkomaanavusta vieraili 
Pudasjärvellä kertomassa ajankohtaisia asioita Keniasta

si mm. Etiopia, Somalia ja 
Sudan. Ihmisten omat vilje-
lykset eivät tuota satoa kui-
vuuden vuoksi. Tällä hetkel-
lä pelkästään Keniassa on 
4,5 miljoona ihmistä välit-
tömän ruoka-avun tarpees-
sa. Tämän lisäksi lehmien ja 
muun karjan hyvät laidun-
alueet ovat vähissä. Hyvi-
en laidunmaiden vähyys on 
tuonut mukanaan monen-
laisia paikallisia konflikteja. 

Ukrainan sota  
vaikuttaa 
Ukrainan sota on vaikutta-
nut myös Keniaan. Ukrai-
na on yksi maailman suu-
rimmista viljantuottajista ja 
viljakuljetuksia ei ole saatu 
Keniaan entiseen tapaan. Tä-
män myötä viljan saatavuus 
hankaloitunut merkittäväs-
ti ja viljan hinta noussut. Kir-
kon Ulkomaanapu on aut-
tanut ja tukenut perheitä 
maanviljelyssä. Hyvien kar-
jan laidunmaiden vähenty-
essä on lisääntynyt paikalli-
sia ryöstelyjä ja niiden myötä 
on ollut erilaisia konflikteja. 
Näiden riitojen ja erimieli-
syyksien estämiseksi KUA 

on tehnyt rauhantyötä pai-
kallisissa yhteisöissä. Perin-
teisen maanviljelyn ja karjan 
hoidon rinnalle on kehitelty 
muita mahdollisuuksia toi-
meentuloon. Eri alueilla on 
aloitettu mm. mehiläistar-
hausta ja vuohien laidunta-
mista. Nämä molemmat pär-
jäävät kuivemmissa oloissa 
paremmin kuin perinteinen 
lehmäkarja ja tuottavat elan-
toa perheille.

Koulutus  
luo  
tulevaisuutta
Perheet tarvitsevat koto-
naan kaiken avun pärjä-
täkseen arkielämästä. Täs-
tä syystä jo kaksi miljoonaa 
kouluikäisistä lapsista ei 
käy tällä hetkellä koulua, 
vaan auttavat perheitä ko-
din arjen pyörittämises-
sä. KUA kampanjoi aktii-
visesti koulunkäynnin ja 
koulutuksen tärkeydestä. 
Koulutus mahdollistaa ai-
kuisiällä paremmat elämän 
edellytykset mm. luku- 
ja kirjoitustaitojen myötä. 
KUA tukee perheitä, joil-
la ei ole varaa lähettää las-

KUAn kirkollisten ja ekumeenisten suhteiden asiantuntija 
Sini Tyvi, seurakuntasuhteiden asiantuntija Juhana Malme ja 
ohjelmapäällikkö Alexon Mwasi KUA:n Kenian maatoimistos-
ta vierailivat Pudasjärven seurakunnassa,

Marko Väyrynen, 
kuvat Henna Hiltunen

Ps. Vauhko Varsan Pirtin kei-
kasta on tehty Youtubeen lyhyt 
videokooste, joka löytyy Youtu-
besta nimellä ”Vauhko Varsa 
Hyvän Olon Keskus 23.1.2023”.

taan kouluun esimerkiksi 
pelkästään pakollisen kou-
lupuvun vuoksi. Ihmisten 
kotien lähelle on perustet-
tu varhaiskoulupisteitä, 
jolloin pienillä lapsilla on 
helppo tulla kouluun. Nuo-
rille ja naisille tarjotaan 
koulutusmahdollisuuksia, 
joista kerrotaan eri alueil-
la kiertämällä ovelta ovel-
le vapaaehtoisten toimesta.

Kirkon Ulkomaanavul-
la on Keniassa yli 50 työn-
tekijää ja noin 300 aktiivis-
ta vapaaehtoista. Lisäksi on 
paljon muita ihmisiä, jotka 
auttavat yhteisöjään yhteis-
työssä KUAn kanssa. Ale-
xon kertoi, että se avustus-
työ mitä teemme täällä on 
erittäin tärkeää kenialaisil-
le. Kirkon Ulkomaanapu 
välittää Yhteisvastuuke-
räyksestä saatavia varoja 
myös Keniaan. Tänä vuon-
na kohteena ovat erityi-
sesti lapset ja nuoret, jotka 
kohtaavat väkivaltaa ko-
tiseuduillaan esimerkiksi 
aluekiistojen yhteydessä. 
Lahjoitukset ja avustustyö 
mahdollistavat monen per-
heen arkielämän jatkumi-
sen kotiseudullaan. 

Porojen ja revon-
tulien näkemistä
Lopuksi Alexon kertoi, että 
hänellä on ollut hieman to-
tuttelua Suomen kylmään 
säähän. Kotoa lähtiessä läm-
mintä oli ollut lähes kol-
mekymmentä astetta. Hän 
oli hommannut lisävaattei-
ta pärjätäkseen ulkona kyl-
mässä. Alexon oli jatkamas-
sa matkaa Lapin puolelle ja 
toivoi näkevänsä poroja ja 

revontulia. Alexon on Suo-
messa kaksi viikkoa ja nämä 
ensimmäiset päivät ovat ol-
leet hänelle todella mie-
lenkiintoisia. Alexon jatkoi 
Pudasjärveltä matkaansa 
Ouluun, jossa hän osallis-
tui Yhteisvastuukeräyksen 
aloitusjumalanpalveluk-
seen. Seuraavan viikon aika-
na hän kävi mm. Sodankylä 
kertomassa KUAn toimin-
nasta Keniassa.

Marko Väyrynen

Villasukkia Ukrainaan 
-keräys jatkuu

Talvisessa Ukrainassa sota 
jatkuu ja rintamalla on 
edelleen kova tarve villa-
sukille. Pudasjärven Maa- 
ja kotitalousnaisten jär-
jestämä villasukkakeräys 
jatkuu edelleen 28.2. saak-
ka, jolloin lähtee seuraa-
va sukkakuljetus vapaa-
ehtoisvoimin eteenpäin. 
Villasukkien keräyskori on 
ulko-oven läheisyydessä 
seurakuntatalolla.

Sukkakeräys käynnistyi 
Irina Kivilahden ja Hilkka 
Parkkisenniemen haastees-
ta, ja he neuvoivat Pudas-
järven Maa- ja kotitalo-
usnaisia, millaisia sukkia 
rintamalla tarvitaan:

Langan säästämiseksi 
kannattaa tehdä lyhytvar-
tisia sukkia. Sukkien ul-
konäöllä, pienillä neulos-
virheillä tai värillä ei ole 
väliä, sillä sukat ovat käy-
tännössä kertakäyttöisiä. 
Lahjoitukseen voi osallis-

tua myös ostamalla sukkia, 
jos ei pysty valmistamaan 
niitä itse. Sotilailla ei ole 
paikkaa tai mahdollisuutta 
pestä sukkiaan, joten niitä 
tarvitaan valtavia määriä.

Rintamalla sotii ja työs-
kentelee myös nuoria nai-
sia, joten pienemmillekin 
sukille on tarvetta.

Pudasjärveltä sukat toi-
mitetaan Ranualle, mistä 
lahjoitukset kulkeutuvat 
Veken kalusteen kuorma-
autolla Turkuun, josta va-
paaehtoisten bussi kuljet-
taa tavarat perille saakka 
Ukrainaan.

- Tuhansia kiitoksia, sy-
däntäni lämmittää, että Pu-
dasjärvellä on näin avu-
liaita ihmisiä, jotka omin 
käsin ovat kutoneet ahke-
rasti. Tarve on valtava, ja 
se jatkuu niin kauan, kun 
sotatilanne jatkuu, Kivilah-
ti kertoo. 

Jenny Kärki

Keräykseen toivotaan matalavartisia ja paksuja sukkia 
sekä monen kokoisia, sillä rintamalla sotii eri-ikäisiä 
miehiä ja naisia.
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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 16.-17.2. LAUANTAINA 18.2. MA-TI 20.-21.2. KESKIVIIKKONA 22.2.

KESKIVIIKKO-TIISTAINA 15.-21.2.

TEKSTIILIOSASTOLTA

KENKÄOSASTOLTA

AVAIMENTEKO JA LUKKOTARVIKKEET

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

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

Dropper Dropper 
LUMEN-LUMEN-
PUDOTIN PUDOTIN 

19199090

129,-129,-

1591590000

Tarmo  Tarmo  
LUMENPUDOITIN LUMENPUDOITIN 
LIUKUMATOLLALIUKUMATOLLA
Tarmo Lumenpudotin Tarmo Lumenpudotin 
liukumatolla on kätevä liukumatolla on kätevä 
lumityökalu lumenpu-lumityökalu lumenpu-
dotukseen katoilta ja dotukseen katoilta ja 
katoksien päältä. Varsi katoksien päältä. Varsi 
koostuu kolmesta alumii-koostuu kolmesta alumii-
niputkesta ja on pituudel-niputkesta ja on pituudel-
taan 5,14m.taan 5,14m.

59599595

Fiskars snow shovel   Fiskars snow shovel   
LUMILAPIOLUMILAPIO

29299595

779595

110000

116969

339999

229999
pss

224949
kgkg14149595

pss

224949

kgkg

prk

pkt

449999
kg

pktpkt

117979
pss

2 kg/2 kg/
taloustalous

669999
kgkg

11119595
kgkg

779595
kg

336969
pkt

114949
pkt

005959
prk

kpl339999
pktpkt

330000
pss

2 pkt/talous

kgkg 669999
kg

2 kg/2 kg/
taloustalous

223939
psspss

2 kpl

999595 339999
kg 229999

psspkt115959
psspss

1581580000 54549090 99999090

14149595 65659595 59599090

52529090 45459595 22229090

42429090 32329090 17179090
89899090

69699090

39399090

69699090

2 pss/talous

99999090

19199595

2 kalaa/talous

15159090

Del MonteDel Monte
PIZZA-PIZZA-
KASTIKEKASTIKE
500 ml500 ml

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

OululainenOululainen
PULLAVA-PULLAVA-
PITKOTPITKOT
420 g420 g

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

TopManTopMan
miesten miesten 
NAHKASAAPAS NAHKASAAPAS 
”TALVIKAS””TALVIKAS”
hiihtotramppihiihtotramppi
Koot: 42-46Koot: 42-46

AtriaAtria
LAUANTAI-LAUANTAI-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

SaarioinenSaarioinen
PIZZATPIZZAT
200 g200 g

CloettaCloetta
AAKKOS-AAKKOS-
PUSSIPUSSI
280-340 g280-340 g

NaudanNaudan  
PALAPAISTIPALAPAISTI

Tuore naudanTuore naudan
MAKSA MAKSA palana tai palana tai 
jauhet-jauhet-
tunatuna

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

OolanninOolannin
UUNIRAPEATUUNIRAPEAT
RANSKA-RANSKA-
LAISETLAISET
500 g500 g

HKHK
UUNI-UUNI-
LENKKILENKKI
400 g400 g

Valio Hyvä Valio Hyvä 
suomalainen Arkisuomalainen Arki
RUOKA-RUOKA-
KERMAKERMA
2 dl 10%2 dl 10%

Atria kananAtria kanan
MINUUTTIFILEETMINUUTTIFILEET
250-280 g250-280 g

IrtoIrto
KARJALANPAISTIKARJALANPAISTI

999595

PorsaanPorsaan
TALOUS-TALOUS-
KYLJYKSETKYLJYKSET

SaarioinenSaarioinen
PASTA PASTA 
EVÄS EVÄS 
250 g250 g

ArlaArla
VOIVOI
500 g500 g
normaali-normaali-
suolainensuolainen

AtriaAtria
MIKRO-MIKRO-
ATERIATATERIAT
350 g350 g

Tuore NorjanTuore Norjan
LOHILOHI
1-2 kg1-2 kg
kokonainenkokonainen

VaasanVaasan
TAIKATAIKA
MONI- MONI- 
VILJAVILJA
350 g350 g

PalvelevaPalveleva RUOKAKAUPPIASRUOKAKAUPPIAS

339999
pktpkt

PEPSI MAX, PEPSI MAX, 
MONTAIN DEWMONTAIN DEW no sugar  no sugar 

taitai JAFFA  JAFFA taitai
 ANANAS  ANANAS 

6 pack, 0,33 l, sis. pantit6 pack, 0,33 l, sis. pantit

444949
pktpkt

Valio Hyvä suomalainen Valio Hyvä suomalainen 
ArkiArki KERMA-  KERMA- tai tai 

GOUDA GOUDA 
JUUSTOVIIPALEJUUSTOVIIPALE

400-500 g400-500 g

229999
pktpkt

SnellmanSnellman
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA
JAUHELIHAJAUHELIHA

400 g400 g

665050
pktpkt

KariniemenKariniemen
täytettytäytetty

BROILERINBROILERIN
FILEEFILEE

370-380 g370-380 g

334949
kplkpl

GrandiosaGrandiosa
KIVIUUNIPIZZATKIVIUUNIPIZZAT

300-350 g300-350 g

SproxSprox
nuorten nuorten 
TALVI-TALVI-
NILKKURINILKKURI
Koot: 37-41Koot: 37-41

TopManTopMan
naisten naisten 
TANSSI-TANSSI-
KENGÄTKENGÄT
Koot: 3,5-7,5Koot: 3,5-7,5

BrandtexBrandtex
naistennaisten
PUSEROPUSERO
95% viskoosi 95% viskoosi 
5% elastaani5% elastaani
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

MarinelloMarinello
naistennaisten
PUSEROPUSERO
95% viskoosi95% viskoosi
5% elastaani5% elastaani
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

M.X.OM.X.O
naisten naisten 
T-PAITAT-PAITA
100% puuvillaa 100% puuvillaa 
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

True North True North 
naistennaisten
TOPPA-TOPPA-
HOUSUTHOUSUT
Koot: XS-XXLKoot: XS-XXL

BrandtexBrandtex
naistennaisten
TOPPALIIVITOPPALIIVI
Koot: 36-46Koot: 36-46

M.X.OM.X.O
naistennaisten
TRIKOO-TRIKOO-
HOUSUTHOUSUT
lyhyempi lahjelyhyempi lahje
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

M.X.OM.X.O
miestenmiesten
T-PAITAT-PAITA
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

M.X.OM.X.O
miestenmiesten
COLLEGETAKKICOLLEGETAKKI
edessä tikkikangasedessä tikkikangas
Koot: M-3XLKoot: M-3XL

MarineMarine
miesten miesten 
SOFTSHELLSOFTSHELL
TAKKITAKKI
fleecevuorifleecevuori
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Sisu TuimaSisu Tuima
KARKKI-KARKKI-
PUSSIPUSSI
250 g250 g

Haghus Haghus 
Bunker Bunker 
KAMIINAKAMIINA

Haghus  Haghus  
TELTTASAUNATELTTASAUNA

Haghus Haghus 
VESIVARAAJAVESIVARAAJA
4,5 l4,5 l

Haghus Haghus 
KIVIHÄKKIKIVIHÄKKI
KAMIINALLEKAMIINALLE

239,-239,-

339,-339,-

Arctixsprot Arctixsprot 
forester 240 forester 240 
METSÄSUKSETMETSÄSUKSET

Lasten Lasten 
SUKSIPAKETITSUKSIPAKETIT

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

AlkaenAlkaen

Kinnusen Kinnusen 
MyllynMyllyn
VEHNÄ-VEHNÄ-
JAUHO JAUHO 2 kg2 kg

FazerFazer
PIZZA-PIZZA-
TAIKINATAIKINA
4x150 g4x150 g

Snellman Snellman 
kotimainenkotimainen
MEETVURSTIMEETVURSTI
200-220 g200-220 g

Forest Forest 
METSÄSAUVAT METSÄSAUVAT 

Arctix element Arctix element 
HIIHTOSAUVATHIIHTOSAUVAT
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Pirtin Taidekamarissa avau-
tui 6.2. Työkeskuksen työ- ja 
päivätoiminnan erityisryh-
mien järjestämä taidenäytte-
ly, joka on yleisölle avoinna 
koko helmikuun ajan. Taide-
kamarin seinillä on 40-50:n 
työkeskuksen toimintaan 
osallistuneen taiteilijan töi-
tä yteensä noin kaksi sataa. 
Kirkkaita värejä ja eloisuutta 
löytyy, mutta myös herkkiä 
yksityiskohtia. Näyttelytilan 
takaseinällä roikkuu

vuosikalentereita kym-
menen vuoden ajalta, johon 
on koottu Työkeskuksen asi-
akkaiden maalauksia. Alku-
peräiset työt on kuvattu ja 
käsitelty kalenteriin sopivik-
si. Joukossa on muun muas-
sa useita Jukka Ahosen töitä, 
jotka hän on alun perin maa-
lannut öljyväreillä. Jukan 
luovuutta voi ihailla myös 

Erityisryhmien oma ensimmäinen taidenäyttely Pirtissä

hänen piirtämiensä sarjaku-
vien lukemisessa. Hän to-
teaa, että maalaamisessa ja 
piirtämisessä on päässyt to-
teuttamaan itseään ja koke-
maan luovuuden vapautta. 

- Aiheet olivat valmiina, 
mutta tarinan sarjakuviin 
keksin tyhjästä. Tarinatyylis-
sä on omaa kerrontaa. Koko-
prosessissa käytin omaa luo-
vuuttani ihan vapaasti. Yhtä 
sarjakuvatarinaa ei voi yh-
dessä päivässä tehdä, vaan 
se vaatii oman aikansa. Näi-
tä sarjakuvia julkaistiin Tu-
kiviesti-lehdessä vuosina 
2015-2018, kertoi Jukka.

Olga toi  
kaupungin  
tervehdyksen
Pudasjärven kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Olga 

Oinas-Panuma toi avajaisiin 
kaupungin tervehdyksen ja 
kukkakimpun. Hänen mie-
lestään taiteen tekeminen 
vähentää stressiä, parantaa 
yhteisöllisyyttä ja sitä kautta 
saa myös uusia ystäviä. Tai-
de, luovuus ja kulttuuri kuu-
luvat meille kaikille. 

- Meidän ohjaajien am-
mattitaito ja heittäytymisky-
ky näkyy tässä näyttelyssä, 
kuinka he ovat ohjanneet eri-
tyistä tukea tarvitsevia asi-
akkaitamme. Työkeskuksen 
päivätoiminnassa taiteen te-
keminen on lähes päivittäis-
tä. Ohjauksen ja motivoinnin 
kautta päästään värien äärel-
le. Uskalletaan käyttää väre-
jä oman taiteen ja tunteiden 
ilmaisussa elämän tähtihet-
kissä, onnistumisen iloissa 
ja ylipäätään tulla kohdatuk-
si ihmisenä. Kansalaisopis-

ton näyttelyissä on meidän 
asiakkaiden töitä ollut esil-
lä vuosittain, mutta tämä on 
nyt ensimmäinen meidän 
oma näyttely, kertoi Pohteen 
Pudasjärven alueen vam-
maispalvelujen vastuuyksik-
köpäällikkö Marja Lohvan-
suu.

Uraauurtava  
ohjaaja  
- Elvi Räisänen 
1980-luvulta alkaen Työkes-
kus on järjestänyt näyttely-
myyjäisiä kaupungintalol-
la, terveyskeskuksessa tai 
seurakuntatalolla. Elvi Räi-
sänen kertoi Ulla-Riitta Päi-
väniemen pyytäneen häntä 
aloittamaan taiteen harras-
tamisen kehitysvammaisten 
parissa joskus 1990-luvulla. 
Hän ohjasi kehitysvammai-

Kari Kälkäjä sai idean maalaukseen luonnosta. Kyseinen vesi-
värimaalaus syntyi tunnissa. Aarne Isolan maalaama taulu kuvaa maisemaa Pudasjärveltä. 

Mikko Nieminen tykkää maalata muun muassa Tukaani-aihei-
sia maalauksia.

Jukka Ahonen maalasi öljy-
väreillä Lehtensä pudotta-
neen koivun vuonna 2020. 
Jukka ei halua taiteellaan 
loukata ketään.

sia aina vuoteen 2015 saak-
ka.

- Kaikista töistä muistuu 
mieleen ne hetket, kun niitä 
tehtiin. Ketkä ovat olleet mu-
kana alusta 

lähtien, niin selvästi nä-
kee, että kehittymistä on ta-
pahtunut. On löytynyt oma 
tapa ja tyyli maalata. Mei-
dän taitelijat elävät maalat-
tavan aiheen elävästi, jotkut 
tykkäävät vuodenajoista, 
toiset linnuista ja niin edel-
leen. Minulle tämä kaikki 
on antanut paljon. Tulen on-
nelliseksi heidän onnestaan, 
kommentoi eläkepäiviä viet-
tävä Elvi.

Taiteilija Tykkyläisen 
mielestä erityisryhmien tai-
teilijoiden pitäisi enem-
män saada henkilökohtais-
ta vapautta luoda taidetta. 
”Enempi sotkua vaan”. Oh-

jaajien ei pitäisi liikaa ohja-
ta, vaan sallia kokeileminen, 
joka synnyttää taiteen teke-
misen riemua. 

Ape Nieminen

Kulttuurisuunnittelija Henna Hiltusen ja Rauni Oravaisen tekemä yhteistyö Työkeskuksen 
väen kanssa näkyi kauniina sommitelmana Taidekamarissa. Taas pudasjärvisille tarjotaan hie-
noa taidenäyttelyä. Arkisin näyttely on avoinna maanantaista torstaihin kello 13-19 ja sun-
nuntaina kello 13-17 välisen ajan.

Työkeskuksen erityisryhmän taitelijat olivat odottaneet oman näyttelypäivän avajaisia in-
nolla. Avajaispäivä kokosi avajaisiin nelisenkymmentä juhlavierasta.

Tämän talven viimeinen ve-
sijumppa pidettiin aamul-
la 6.45-7.15 ja siihen osallis-
tui yhdeksän jumppaajaa ja 
muutenkin aamu oli vilkas. 
Kaikkineen uimareita ja 
vesijuoksijoita/-jumppaajia 
oli parikymmentä.

Kahden ja puolen tun-
nin mittainen maratonvesi-
jumppa pidettiin maanan-
taina 30.1. monen vuoden 
jälkeen ja se sai erinomaisen 

vastaanoton. Palaute tapah-
tumasta oli, että tällaisia il-
toja voisi olla useammin. 
Monitoimialtaalla jumpat-
tiin eri välineillä ja lopus-
sa laskettiin koneita alas 
vesijoogaamalla. Loppuun 
saakka osallistui 16 jump-
paajaa. Pääaltaan syvässä 
päässä pidettiin tunnin ver-
ran syvänveden jumppaa ja 
vesijuoksua ja sinnekin riit-
ti mukavasti osallistujia.

Puikkarissa on vakaa ai-
komus, että tällaisia päiviä 
pidetään jatkossakin.

Lasten vuorolla pää-
altaalle rakennettiin kes-
kiviikkona 1.2. vesitram-
poliini ja liukumäki ja 
mukavasti tämäkin tapah-
tuma innosti lapsia uinti-
harrastuksen pariin.

Illat ovat innostaneet 
varsinkin lapsiperheitä ui-
maan, parhaina päivinä ui-

Ilmastokoneremontti sulki Puikkarin
Ilmastointikoneiden vaihtoremontin vuoksi virkistysuimala Puikkari on suljettuna perjantai 10.2. lähtien toukokuun loppuun saakka. 

mareita on ollut jopa 250.
Henkilökunta palaa töi-

hin samoin kuin uimarit ja 
kuntosalikävijät sitten re-
montin jälkeen mukavan 
harrastuksen pariin. 

Aini Seppänen

Tämän talven viimeiseen vesijumppaan torstaiaamuna 
osallistui yhdeksän hengen vakioporukka. 
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Muutamat miehet saattavat tykätä, jos anoppi asuu 
kivenheiton päässä. Silloinhan voi joskus osuakin. 
Toisaalta on miehiä, joille 700 kilometrin välimatka 
anoppiin on paras. Ja aikoinaan kuultiin miehestä, 
joka pyysi eläinlääkäriä typistämään hänen koiransa 
hännän. Miekkonen kun ei 
halunnut koiran toivottavan anoppia tervetulleeksi 
hännän heilautuksella! 
Make: – Arvaas, miksi anopille ei saa kertoa vitsejä? 
Kake: – No?
Make: – Koska nauru pidentää ikää! 

* * *
– Kyllä oli Repe toiminut ovelasti jouduttaakseen 
anopin kotiin lähtoä, Sepe naureskelee huoltamon 
kahvipöydässä. – Repe oli näet ostanut muka kissal-
leen kalakaupasta vanhentuneita silakoita ja valmis-
tanut niistä ruokaa anopille. 

* * *
Wanhojen witsien aarrearkusta kaivamme nyt esille 
helmikuun laihialaisen. 
Kari: – Mitä laihialaiset tekevät, kun on kova pakkanen?
Ari: – Lämmittelevät kynttilän vieressä. Kari: – Oikein. 
Mutta mitä he tekevät, kun pakkanen kiristyy? Ari: – Sy-
tyttävät kynttilän!

* * *
Isäntämies meni ensi kertaa hienoon ravintolaan. Hän 
kysyi tarjoilijalta: – Mitä tämä kaviaari on? Tarjoilija: – No 
. . . se on mätiä . . . ikään kuin kalan munia.
Isäntä: – Vai niin. Minä otan sitten kaksi. Kovaksi keitet-
tyinä. 

* * *
Me miehet: – Lääkäri lupasi, että minä kävelen kahdessa 
viikossa. – No, kävelitkö?  
– Kyllä. Lasku oli niin iso, että jouduin myymään autoni!

* * *
Kaupungin uuden ravintolan erikoisuutena oli jänis-
muhennos. Ruokakriitikko tilasi muhennoksen, makuste-
li sitä aikansa ja kutsui kokin paikalle:
Kriitikko: – Tämä jänismuhennos maistuu ihan hevosen-
lihalle?
Kokki: – On siinä hevosenlihaa seassa. Puolet hevosta ja 
puolet jänistä. 

* * *
Ravintolassa: – Kalakeitto, 22 euroa! huudahti asiakas 
lukiessaan ruokalistaa.
Tarjoilija: – Se onkin kultakalakeittoa!

* * *
Pähkinä: Mikä on nopea tapa päästä liioista kiloista? 
Vastaus: Jättää ne lautaselle.

* * *
Autokoulun opettaja: – Ja mihinkäs me jäimme viime 
tunnilla?
Ajokokelas: – Siihen kauppakeskuksen parkkipaikalle!  

* * *
Make: – Miksi Kiinassa ja Intiassa on niin paljon niitä no-
peita vinttikoiria?
Kake: – Kai siksi, kun siellä on niin pitkät puhelintolpan-
välit!  

* * *
Tomppa:  –Kuulin, että olet eronnut? Samppa: – Näin on. 
Tomppa: – Mites siinä niin kävi? Samppa: – Vaimo hank-
ki silmälasit. Tomppa: – Silmälasit! Et kai sinä sen takia 
jättänyt vaimoasi? Samppa: – En, vaan vaimo jätti minut!

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Miksi anopille ei kerrota 
vitsejä? 

Kurenalan kyläyhdis-
tys aloittaa porinatuvan/
asukastuvan toiminnan. 
Ovet avautuvat ensimmäi-
sen kerran maanantaina 
20.2.2023 klo 10-15, entisen 
kirjakaupan tiloissa, kure-
nalla os. Kauppatie 3.. Seu-
raavat aukioloajat ovat ma 
27.2. klo 10-15, ma 6.3. klo 

10-15 ja ma 13.3. klo 10-15. 
Kyläyhdistys toivottaa 

kaikki tervetulleeksi kah-
vittelemaan, juttelemaan 
ja tapaamaan ystäviä sekä 
suunnittelemaan tulevaa 
tupatoimintaa! 

Kaisu Heikkinen, 
kyläyhdistyksen 

tiedottaja 

Porinatupa aloittaa 
toiminnan Kurenalla

Tatu ja Patu – Outolan outo kaksikko
MLL Pudasjärven yhdistys 
järjesti lastenteatteriesityk-
sen Kurkisalissa sunnuntai-
na 12.2. Näytelmänä oli Tu-
run Linnateatterin esittämä 
Tatu ja Patu, elämä ja teot. 
Esitys oli täynnä hausko-
ja hetkiä, outoja asioita, rie-
mukasta musiikkia ja ennen-
näkemättömiä paljastuksia. 
Loistavina näyttelijöinä oli-
vat Linnateatterin Nestori 
Kyyrä ja Kalle Tulander.

Yleisö löysi hienosti teat-
teriesityksen iltapäivän oh-
jelmaksi ja Kurkisali oli lä-
hes täynnä, sillä kaikkia toki 

kiinnosti tietää enemmän 
Outolasta, tuosta salaperäi-
sestä paikasta, jonka Tatu ja 
Patu ovat tehneet tunnetuk-
si. MLL Pudasjärven yhdis-
tyksen hallitus oli erittäin 
tyytyväinen yleisömäärään 
ja tapahtuman toimivuu-
teen. Kurkisali on loistava ja 
toimiva esityspaikka. Samaa 
totesivat myös näyttelijät. 

Esitys toteutettiin MLL 
yhdistyksen ja Pudasjärven 
osuuspankin yhteistyönä. 
Kiitos kaikille osallistuneille! 

Turun Linnateatterin Tatu (Kalle Tulander) ja Patu (Nestori 
Kyyrä) opettivat Kurkisalin yleisölle Outolan outoja aakkosia. 

Vuolteen Tyttöjen Talolla 
vuosien 2021 –2023 aikana 
toteutettu Sokerideittailu-
selvitystyöhanke on saa-
tu päätökseen ja hankkeen 
loppuraportti julkaistu. 
Hankkeen tavoitteena oli 
selvittää sokerideittailua il-
miönä, kartoittaa sen esiin-
tyvyyttä Pohjois-Pohjan-
maan alueella, jakaa tietoa 
ilmiöstä sekä kehittää ma-
teriaalia puheeksiottamisen 
tueksi. Hankkeen kohde-
ryhmänä oli 13-29 -vuotiaat 
nuoret, vanhemmat sekä 
nuoria kohtaavat ammatti-
laiset. 

Selvitystyön yhte-
nä tarkoituksena oli teh-
dä ilmiötä tunnetuksi ja 
antaa välineitä ilmiön tun-
nistamiseen. Lähtökohtana 
oli sokerideittailuun kiin-

nitetty vähäinen huomio ja 
siitä julkaistu vähäinen tie-
don määrä. Suomessa ilmiö 
on vielä varsin tuntematon 
ja tutkimaton huolimatta il-
miön yleistymisestä. 

- Hankkeen aikana 
olemme saaneet lisätietoa 
ilmiön esiintyvyydestä alu-
eellamme, sekä nuorten ja 
ammattilaisten ajatuksista 
sokerideittailuun liittyen, 
hanketta vetänyt Tyttöjen 
Talon ohjaaja Sohvi Koivu-
Remes kuvailee. 

Selvitystyön aikana teh-
dyistä kyselyistä selvi-
si, että sokerideittailuilmiö 
on nuorille hyvinkin tut-
tu. Alaikäisistä, eli 13 -17 
-vuotiaista vastaajista 90 
prosenttia tiesi mitä soke-
rideittailu on ja nuorista 
20 prosenttia kertoi heidän 

lähipiirissään olevan ih-
misen, jolla on kokemusta 
sokerideittailusta. Alaikäi-
sistä nuorista 70 prosenttia 
kertoi nähneensä verkko-
alustoilla ja/tai sosiaalisen 
median alustoilla toimin-
taa, joka vaikuttaa sokeri-
deittailulta. Eniten vasta-
uksia sai nuorten suosiossa 
oleva TikTok, jossa noin 90 
prosenttia kysymykseen 
vastaajista kertoi nähneen-
sä ilmiöön liittyvää toi-
mintaa. Lisäksi Instagram 
ja Snapchat näyttäytyivät 
nuorten vastausten mu-
kaan alustoina, joissa so-
kerideittailua esiintyy. So-
kerideittailussa mukana 
olleista sugarbabyista va-
jaa puolet kertoi lähteneen-
sä mukaan deittailuun ala-
ikäisenä. 

- Kyselyistä esiin nous-
seiden vastausten perus-
teella voidaan todeta, että 
ennaltaehkäisevän työn 
merkitys sokerideittailuun 
liittyvien haavoittavien ko-
kemusten estämisessä on 
tärkeää ja ajankohtaista. Il-
miön voidaan katsoa ole-
van normalisoitumassa, 
kun siihen törmätään arki-
silla vuorovaikutusalustoil-
la, Koivu-Remes toteaa.

Ainahan voi alkaa su-
garbabyksi – mutta kan-
naatko se? - selvitystyön 
loppuraporttiin voi tutus-
tua Oulun setlementtien 
nettisivuilta.

Vuolle Setlementti 
tiedotus

Selvitystyö: Ainahan voi alkaa 
sugarbabyksi – mutta kannattaako se?

Juttuja siirtyi ensi viikon lehteen 
Kuluvan viikon Pudasjärveläinen täyttyi yllättävän nope-
asti ja ensi viikon lehteen siirtyivät mm. seuraavat jutut:
Syötteen luontokeskuksen näyttelyn ja remontin toteutumi-
sen avaus 
Täysikuu ja kynttilänpäivän uinti Pietarila
Ystävänpäivä tanssit Suojalinna
Keskusta vaalitilaisuus, kansanedustaja Tuomas Kettunen 
ym. 
Liike Nyt vaalitilaisuus, Kaisu Heikkinen ym.

Senioriyrittäjät helmikuun kokoontuminen
Yrittäjien aamukahvit Villa Ritola
Sydänyhdistys helmikuun kerho, vierailijana lääkäri Han-
nu Honkanen
Kurenkoski tanssit, Hannu Hautaniemi 
Umpihankihiihdon MM-kilpailu
Seurakunnan luottamushenkilöiden ja isoisten siunaus 
Fineline sirkus 
Hirsikampus penkkarit, vanhojen tanssit 
Vastuullisuushankkeen aloitus 

Toimitus 

TULOSSA SEURAAVASSA LEHDESSÄ

Kurkisali oli täynnä yleisöä katsomassa lastennäytelmää. Tällaisia esityksiä halutaan lisää Pudasjärvelle, oli katsojien kom-
mentti.
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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

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUT  

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

KORJAAMOPALVELUT

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

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  

KELLOSEPÄNLIIKE

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

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

 HYVINVOINTIPALVELUT 

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

VAURIOKORJAAMO

Vakuutusyhtiöiden
hyväksymä 
kolarikorjaamo

- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
- VAHINKOTARKASTUKSET
- LASINVAIHDOT JA -KORJAUKSET

- KOLARIKORJAUKSET
- AUTOMAALAUKSET
- ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

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

Metsänomistaja, Metsänomistaja, 
ota yhteyttä!ota yhteyttä!

 Puistotie 2, Pudasjärvi

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, 
tuomo.tuomaala@outlook.com

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

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

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

OSTETAAN JA NOUDETAAN 
METALLIROMUA JA 

ROMUAUTOJA.

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Maksamme reilun korvauksen

• Fysioterapia- ja äitiysfysioterapiapalvelut
• Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus
• Vakuutusyhtiöiden maksusitoumukset 

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

Hyvän Olon Keskus Pirtti, liiketila 2, Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi
puh. 040 650 1992

Kansainvälisesti palkittu 
pianotaiteilija Philip Ljung 
saapuu konsertoimaan 
Frédéric Chopin-pianore-
sistaalia Pudasjärven seura-
kuntakotiin maanantai-ilta-
na 20.2. kello 18 alkaen.

Ljung on voittanut mo-
nia kilpailuja kuten ”Cittá 

Pianotaiteilija 
Philip Ljung tulee 
musisoimaan Pudasjärvelle.

Korkeatasoista pianotaituruutta tulossa seurakuntakotiin

di Chioggia” Italiassa, ”Nor-
disk pianokonkurrense” 
Norjassa ja Ruotsissa ”årets 
ung musikbegåvning”.

Philip Ljung syntyi Ruot-
sissa, josta hän aloitti mu-
siikillisen matkansa puo-
lalaisten ja venäläisten 
pianotraditioiden vaikutuk-
sessa. Myöhään teini-iässä 
hän opiskeli legendaarisen 
Menahem Presslerin johdol-
la Indianan yliopistossa Yh-

dysvalloissa. 19-vuotiaana 
hän muutti Helsinkiin, jossa 
hän suoritti opintojaan Sibe-
lius-Akatemiassa Hui-Ying 
Tawaststjernan johdolla.

Ljung konsertoi nyky-
ään aktiivisesti Suomes-
sa ja Ruotsissa. Hän asuu 
Porvoossa, jossa hän myös 
opettaa päätoimisesti pia-
nonsoittoa Porvoonseudun 
Musiikkiopistossa.

Pudasjärven konsertis-

sa kuullaan Frédérik Cho-
pinin pianomusiikkia. Kai-
kissa Chopinin sävellyksissä 
on piano mukana, ja suurin 
osa niistä on soolopianokap-
paleita. Chopin oli tyylin, 
harmonian ja musiikillisen 
muodon uudistaja, ja hänen 
inspiraationsa tuli puolalai-
sesta kansanmusiikista, Pa-
riisin salonkien ilmapiiristä 
ja klassisista säveltäjistä, ku-
ten Bach, Mozart ja Schubert. 

Tarina Chopinin musiikis-
ta sisältää sankarillisuut-
ta, kansantanssia, huumo-
ria ja surua ja se vangitsee 
kuulijan mielikuvituksen 
vielä tänäkin päivänä.

Konserttiin on yleisöl-
lä vapaa pääsy, käsilehtisiä 
myydään ovelta.

Konsertin järjestävät 
Pudasjärven seurakunta 
ja Pudasjärven kaupungin 
kulttuuripalvelut. 
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RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEETPIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

0400 294640 
  ilkka@rakennuspalvelutolonen.fi

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

PANKKI- JA 
VAKUUTUTUS-

PALVELUT

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

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

RAKENTAMINEN JA REMONTOINTI MAARAKENNUSTA

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

•• Seulotut kivet,  
sepelit, hiekat ym.

•• Suursäkeissä  
myös kaikki lajit. Kauppatie 2, 

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

Anon Ase ja Tukku

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

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET
VARAOSIA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

OTA 
YHTEYTTÄ ja 

KYSY 
EDULLISTA ILMOI-

TUSTILAA:

Terttu Salmi  
p. 0400 499 745

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

TUOMO MÄÄTTÄ 0400 658 877           
www.rakennuspiste.com

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

PAIKALLISTA RAKENNUSPALVELUA
Oy 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

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. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

Pudasjärven kaupun-
gin hyvinvointivaliokun-
ta kokousti torstaina 26.1. 
Esityslistalla oli aiheena 
Pudasjärven tuulivoimaoh-
jelma sekä valtuustoaloite 
kriisinhallintaveteraanikor-
tilla saatavista alennusoi-
keuksista kaupungin palve-
luihin.

Tekninen johtaja Jan-
ne Karhu esitteli valiokun-
nalle Pudasjärven tuulivoi-
maohjelman valmistelun 
tilannetta. Kaupunginval-
tuutetuille on toteutettu ky-
sely tuulivoimaohjelmasta. 
Karhu esitteli valiokunnalle 
yhteenvetoa kokouksen ai-
kaisesta vastaustilanteesta.  

Tuulivoimaloiden pur-
kukustannukset laskennal-
lisen 25 vuoden käyttöiän 

jälkeen herättivät kysymyk-
siä. Karhu kertoi, että voi-
malayhtiöt varaavat mylly-
kohtaisen purkuvakuuden, 
jolla katetaan purkamises-
ta koituvia kuluja. Lisäksi 
alueiden vuokrasopimuk-
set ovat jopa 30 – 50 vuo-
den pituisia, jolloin intres-
sit laitteiston uusimiselle 
ovat korkealla. Tuulipuis-
tojen laitteiston uusinnan 
ja purkuvakuuksien suu-
ruuden realistisuus herät-
ti valiokunnan jäsenissä 
keskustelua. Pudasjärven 
tuulivoimaohjelman val-
mistelutyötä esitellään val-
tuustoseminaarissa helmi-
kuussa. 

Kaupunginvaltuuston 
kokouksessa 10.11. jätettiin 
20 valtuutetun voimin aloi-

te, jossa edellytetään krii-
sinhallintaveteraanikortin 
oikeuttavan hinnanalen-
nuksiin Pudasjärven kau-
pungin liikunta- ja kulttuu-
ripalveluissa. Kansallisia 
kriisinhallintaveteraanioh-
jelmia on Suomessa tehty 
vuodesta 2013 lähtien. Ny-
kyisen, vuodet 2020 – 2023 
kattavan ohjelman yhtenä 
tavoitteena on kriisinhallin-
taveteraanistatuksen kehit-
täminen, johon liittyy myös 
kriisinhallintaveteraani-
korttiin liitettävien etuuksi-
en kehittäminen. Aloitteella 
halutaan korostaa rauhan-
turvaajien tekemän tärke-
än työn merkitystä, etenkin 
nyt kun sotatoimet kosket-
tavat meitä lähemmin kuin 
pitkään aikaan. 

Käytännössä Pudasjär-
ven kaupungin liikunta- ja 
kulttuuripalveluissa krii-
sinhallintaveteraanikort-
tia esittämällä myönnet-
täisiin sama alennus kuin 
esimerkiksi työttömille ja 
eläkeläisille. Pudasjärvel-
lä kyseisen kortin omaa-
via henkilöitä on korkein-
taan muutamia kymmeniä. 
Hyvinvointipäällikkö Outi 
Nivakoski esitteli kulttuu-
ri- ja liikuntapalveluiden 
hinnastoa. Todennäköisesti 
uuden alennusryhmän vai-
kutus tulovirtaan olisi koh-
tuullinen, olisi se sitten po-
sitiivinen tai negatiivinen. 
Aloitteen puolesta puhu-
via seikkoja olisi mm. valta-
kunnallisen ohjelman linja-
usten noudattaminen myös 

Pudasjärvellä, arvokkaan 
rauhanturvaajatyön huomi-
oiminen sekä kuntalaisten 
innostaminen liikunnan ja 
kulttuurin pariin.  

Pohdittavia seikko-
ja ovat mm. se, että kriisin-
hallintaveteraanit eivät de-
mografisesti ole yhtenäinen 
ryhmä tulotason ja elinolo-
jen puolesta, jolloin he ei-
vät kokonaisuudessaan ole 
muita kuntalaisia huonom-
massa asemassa. Pudasjär-
vellä on käynnissä talouden 
sopeutusohjelma 2021 – 
2023, jonka puitteissa vuon-
na 2021 on korotettu kunto-
sali- ja vesijumppamaksuja. 
Uuden alennusluokan käyt-
töön ottaminen voisi hou-
kuttaa muita ryhmiä ha-
kemaan kyseistä oikeutta 

itselleen, jolloin pohditta-
vaksi tulee, mille ryhmil-
le kyseinen oikeus voidaan 
myöntää.  

Hyvinvointivaliokun-
nalle tuttuun tapaan kes-
kustelu aiheesta oli vilkasta. 
Lopputulemana valiokun-
ta kuitenkin suhtautuu val-
tuustoaloitteeseen myöntei-
sesti.  

Muissa asioissa käytiin 
läpi 5.- ja 8.-luokkalaisten 
MOVE!-liikuntatestien tu-
loksia syksyltä 2022. Tulok-
set ovat heikkoja, ja valio-
kunta pureutuu aiheeseen 
tarkemmin tulevissa koko-
uksissa. 

Pudasjärven kaupungin 
hyvinvointivaliokunta

Kuntalaisia innostetaan liikunnan ja 
kulttuurin pariin
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Sotkajärven 
metsästysseura ry:n
VUOSIKOKOUS

la 25.2. klo 14.00 
Hirvaskosken koululla.

Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa! Johtokunta

 

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestön vuosikokous pidetään 

ke 22.2.2023 klo 18 Pirtin Kurkisalissa

Tervetuloa!
 

Kahvitus alkaa
klo 17.30

KORONAROKOTE
Koronarokotteen syystalven tehoste-
annosta suositellaan
•	 65	vuotta	täyttäneille
•	 riskiryhmiin	kuuluville	18	vuotta	 

täyttäneille
•	 voimakkaasti	immuunipuutteisille	 

12	vuotta	täyttäneille

Jos	syystalven	tehosteannoksen	kohde
ryhmään	 kuuluva	 henkilö	 ei	 saanut	 
rokotetta	vuonna	2022,	hän	voi	hakea	
sen	vuoden	2023	puolella.
	 Thl	 suosittelee	 kohderyhmille	 yhtä	
tehosteannosta	 varianttivalmisteella	
riippumatta	 siitä,	 montako	 tehoste
annosta	 henkilö	 on	 aiemmin	 saanut	
tai	montako	kertaa	hän	on	sairastanut	
koronan.	Kun	henkilö	on	saanut	yhden	
variantti	tehosteen,	 hänelle	 ei	 anneta	
uutta	 annosta	 ennen	 seuraavia	 suosi-
tuksia.

Ajanvaraus koronarokotukselle 
•	 Koronarokotusaikoja	 

vain	numerosta	08 5875 5012,	 
joka	palvelee	ma – ke	klo	8.00 – 9.00

•	 Huom.	Nettiajanvaraus	ei	ole	tällä	 
hetkellä	käytössä.

Rokotuspaikka
•	 Hyvän	olon	keskus	Pirtti,	neuvola,	2.	krs,	 

Varsitie	1

Lisätietoja:	
•	 thl.fi/koronarokote

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 20.00 - 24.00, lippu 12 € Tanssit 20.00 - 24.00, lippu 12 € 
Pubi ja Disko 6 €Pubi ja Disko 6 €

TANSSIT:TANSSIT: LA 18.2. LA 18.2.
MERJAMERJA

JUUTINENJUUTINEN

SALIN PUOLI 

UUDISTUI!

Koillismaan 
Hevosystävät ry:n

VUOSIKOKOUS
Su 5.3. klo 17.00 Ravintola Meritassa.

Sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

KUTSU
Kaavailtu Joutensuon 

tuulipuisto 
Jaalanka-Jaurakka 

välillä.
Maanomistajat kokoonnutaan 

pe 17.2. klo 18 Jaalangan pirtissä.
Keskustelun aiheina mm. 

maanvuokrahinta, neuvottelutoimikunnan 
perustaminen, ym.

Pentti Perttunen 0400 398 722

pudasjarvi.fi

Aamu- ja iltapäivätoimin-
taan sekä esiopetukseen 
ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on avoinna 13. - 26.2.2023
Esiopetuksen ensisijainen opetuspaikka on lähikoulu. 
Vuorohoitoa tarvitseville pyrimme järjestämään esiope-
tusryhmän päiväkodin yhteyteen. Päiväkodin esiopetus-
ryhmän koko on 8 henkilöä ja se täytetään ilmoittautu-
misjärjestyksessä. 
Aamu –ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää 0-2 luok-
kalaisille Lakarin, Hirsikampuksen, Kipinän ja Hirvaskos-
ken kouluilla.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
www.pudasjarvi.fi/eskari

Hyvinvointi- ja sivistystoiminta

KU
LT

UU
RI

PA
LV

EL
UT

Vapaa pääsy! 
Käsiohjelma 10€Pudasjärven 

SEURAKUNTAKOTI 
Varsitie 12

FRÉDÉRIC CHOPIN
-pianoresitaali

pianisti Philip Ljung
Maanantaina 

20.2.  klo 18.00

SUNNUNTAINA 26.2. 
KOSKENHOVILLA. 

ESILLÄ SÄÄNTÖMÄÄISET ASIAT.
JOHTOKUNNAN KOKOUS KLO 14.

TERVETULOA!

PUDASJÄRVEN NÄYTTÄMÖ RY:N

KESÄTEATTERIN

VALMISTAMISEN

ENSIMMÄINEN

KOKOONTUMINEN

KOSKENHOVILLA

SU 25.3

KLO 12.00

KAIKKI

KIINNOSTUNEET

TERVETULOA

MUKAAN!

KEVÄTKOKOUSKEVÄTKOKOUS

FC Kurenpojat
P11 FUTSAL-YKKÖSEN TURNAUS 

PUDASJÄRVELLÄ SU 19.2. KLO 13 ALKAEN.
KURENPOIKIEN PELIT 

KLO 13 JA 15.10.
Vapaa pääsy! Tervetuloa!

Pudasjärven 
kehitysvammaisten tuki ry:n  

 YLEINEN KOKOUS  
 maanantaina 27 2.2023 klo 18.00 

Hyvän olon keskuksessa.
Kokouksessa käsitellään mm. yhdistyksen mahdollista 

nimenmuutosta. Johtokunta kokoontuu klo 17.30. 
Kahvitarjoilu! Johtokunta

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 11

Siunausta ja menestystä uuteen alkavaan vuoteen! 

Me kehoitamme teitä Me kehoitamme teitä 
vastaanottamaan Jumalan vastaanottamaan Jumalan 
armon niin, ettei se jää turhaksi. armon niin, ettei se jää turhaksi. 
2 Kor. 6:12 Kor. 6:1

Neuvontaa, tukea, ohjausta Neuvontaa, tukea, ohjausta Neuvontaa, tukea, ohjausta Neuvontaa, tukea, ohjausta 
- työllistymiseen- työllistymiseen
- rekrytointiin- rekrytointiin
- osaamisen kehittämiseen- osaamisen kehittämiseen
- arjen palveluihin- arjen palveluihin
- Kohtaamossa Kelan - Kohtaamossa Kelan 
  avustava neuvontapiste  avustava neuvontapiste

Hyvän olon Hyvän olon 
keskus Pirttikeskus Pirtti

Varsitie 1, Varsitie 1, 
93100 Pudasjärvi93100 Pudasjärvi

p. 040 159 0926p. 040 159 0926
info@pirtinkohtaamo.fiinfo@pirtinkohtaamo.fi

Avoinna arkisin Avoinna arkisin 
ma ma -- pe klo 9  pe klo 9 - - 1515

Opiskelemaan?Opiskelemaan?
  Kevään 2023 yhteishaut lähestyy!Kevään 2023 yhteishaut lähestyy!

Helmikuussa:Helmikuussa: 21.2. alkaen perusopetuksen  21.2. alkaen perusopetuksen 
jälkeiseen koulutukseenjälkeiseen koulutukseen

Maaliskuussa: Maaliskuussa: 15.3. alkaen korkeakoulujen 15.3. alkaen korkeakoulujen 
kevään toinen yhteishakukevään toinen yhteishaku

Pyörähdä Varsitiellä ja kysy lisää  Pyörähdä Varsitiellä ja kysy lisää  
Pirtin Kohtaamosta tai  Pirtin Kohtaamosta tai  

klikkaa www.pirtinkohtaamo.fiklikkaa www.pirtinkohtaamo.fi
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Hirsikampuksella pidettiin 
keskiviikkona 1.2. ammatti-
iltapäivä, joka oli suunnattu 
koulun yläasteen ja lukion 
oppilaille. Paikalla oli rei-
lut kaksikymmentä eri alan 
ammattilaista, jotka puhui-
vat nuorille omasta työstään. 
Yläasteen oppilaat ja lukion 
opiskelijoiden tuokiot pidet-
tiin erikseen.

Nuoret saivat kuulla hy-
vin monenlaisista amma-
teista ja he saivat uusia nä-
kökulmia. Paikalla oli muun 
muassa apteekkari, kaupun-
gin sivistysjohtaja, linja-au-
ton kuljettajia, ensihoitajia, 
palomiehiä, IT-alan ammat-
tilaisia, nuorisotyönohjaa-
jia sekä taiteilijoita. Tapah-
tuman paneelikeskustelussa 
ammattilaiset kertoivat, mi-
ten he olivat päätyneet alal-
leen ja millaista työ on. Myö-
hemmin oppilaat saivat 
esittää vapaasti kysymyksiä 
ammattilaisille.

Joillekin ammatti on ol-
lut selvä lapsesta saakka, 
mutta monien urapolku 
omalle alalle on ollut mut-
kainen. Joskus ammatinva-
lintaa on ohjannut pelkkä 
sattuma, toisinaan taas työl-
listyminen, taikka perhe. 
Monet ammattilaiset olivat 
myös avoimia uuden amma-
tin opiskelemiselle. Nuoril-
le korostettiin etenkin sitä, 
kuinka valintoja voi olla mo-
nenlaisia. Oman alan löytä-
minen voi ottaa aikaa, eikä 

haittaa, vaikka ensimmäinen 
ammatti ei olisikaan sitten se 
oikea.

Ammattilaiset puhuivat 
paneelikeskustelussa myös 
siitä, kaduttaako heidän am-
matinvalintansa heitä. Suu-
rin osa ammattilaisista ker-
toi olevansa tyytyväisiä 
työhönsä, ja joillekin oma ala 
tuntuu mahtavalta vieläkin.

-Työ on unelma edelleen, 
apteekkari Terttu Puurunen 
kertoi nuorille.

Taiteilija Kari Tykkyläi-
nen nauratti yleisöä humo-
ristisilla kommenteillaan.

-Äitiä on kaduttanut, 
mutta ei minua. Voi kun tuli 
pojalle silloin öljyvärit ostet-
tua, meni hyvä kanttori huk-
kaan! Tykkyläisen vastaus 
sai koulun liikuntasaliin ke-
rääntyneet nuoret naurahte-
lemaan.

Hammaslääkäri Hannu 
Heikkilä oli yksi osallistu-
jista, joka kertoo käyneen-
sä nuorempana Pudasjärven 
lukiota. Heikkilä hoksasi lu-
kiolaisena haluavansa opis-
kella hammaslääkäriksi ja 
lukion jälkeen hän meni-
kin Oulun yliopistoon opis-
kelemaan. Opinnot Oulun 
yliopistossa kestivät viisi ja 
puoli vuotta. Heikkilä työs-
kentelee nyt hammaslääkä-
rinä Pudasjärvellä.

Työmotivaatioina toimi-
vat muun muassa kollegat, 
työpaikka ja asiakkaat. Yksi 

työn motivaatioista on myös 
palkka. Hannu Heikkilän 
mukaan hammaslääkärin 
palkka on vaihtelevaa, mut-
ta yleensä se on noin 6000 - 
7000 euroa. Hänen mieles-
tänsä pelokkaat potilaat ja 
paljon hoitamista tarvittavat 
tilanteet ovat vaikeinta työs-
sä, mutta toisaalta hän tyk-
kää toimia ihmisten kanssa 
hyvinkin läheisesti. 

-Suosittelen tätä työtä kai-
kille, jotka ovat sosiaalisia ja 
haluavat tehdä töitä ihmis-
ten kanssa, Heikkilä sanoo.

Mira Jurvansuu ja Tarja 
Hytönen osallistuivat myös 
ammatti-illan haastatteluun. 
Jurvansuu työskentelee Pu-
dasjärvellä kirjastonhoitaja-
na. Niin kuin monet Pudas-
järven ammattilaiset, myös 
Jurvansuu on käynyt Pu-
dasjärven lukion. Lukion 
jälkeen hän teki informaa-
tiotutkimusta Oulun yliopis-
tossa, joka kesti viisi vuotta. 
Yliopiston jälkeen Jurvan-
suu aloitti kirjastouran.

Tarja Hytönen on käy-
nyt kolmea eri yliopistoa, ja 
hän on opiskellut kauppa-
tiedettä, yhteiskuntapolitiik-
kaa ja informaatiotutkimus-
ta. Kun Hytönen valmistui 
yhteiskuntapolitiikasta, hän 
aloitti työelämänsä yrittäjä-

Hirsikampuksen ammatti-iltapäivästä 
juttu 9. lk oppilaiden kirjoittamana

nä. Hetken kuluttua, kun hä-
nellä oli mahdollisuus opis-
kella yliopistossa uudelleen, 
hän halusi opiskella tietoa ja 
tutkimusta. Viiden vuoden 
informaatiotutkimusten jäl-
keen hän aloitti kirjastoalan 
työt Pudasjärvellä.

Mira Jurvansuu ja Tar-
ja Hytönen kertovat palkan 
olevan vähän matala.

-Jos palkka on ainut mo-
tivaatio työssä, ei kannata 
lähteä kirjastoalalle, sanoo 
Hytönen. Mira Jurvansuun 
mukaan palkka on vaihte-
levaa, mutta yleensä se on 
2200-2400 euroa.

Jurvansuun mielestä kir-
jastohoitajan työn parhaita 
puolia ovat asiakkaat, sosi-
aalisuus ja monipuolisuus. 

Kuten missä tahansa työs-
sä, kirjastoalalla on hyvien 
puolten lisäksi myös huo-
nompia puolia. Esimerkiksi 
työssä on runsaasti yksityis-
kohtia ja aina ei ehdi keskit-
tyä asioihin, koska töissä on 
paljon tekemistä. Niin kuin 
Jurvansuu, myös Hytönen, 
pitää asiakkaita työn parhai-
na puolina. Hän kertoo työn 
olevan monipuolista, koska 
kirjastossa on paljon erilais-
ta työtä.

Jurvansuu suosittelee kir-
jastoalan työtä asiakaspal-
veluista kiinnostaneille ja 
monipuolisia työtehtäviä et-
siville.

-Kuka tahansa voi alkaa 
kirjastonhoitajaksi, kutsui 
Hytönen.

Hanna Kumpula kertoi oppi-
van työssään koko ajan uutta.

Hannu Heikkilä suositte-
li hammaslääkärin työtä kai-
kille.

Hirsikampuksen ammatti-iltapäivässä lukion ja yläasteen oppilaat (josta kuva) saivat runsaasti tietoa eri ammateista.

Kari Tykkyläinen nauratti yleisöä humoristi-
silla kommenteillaan.

Mira Jurvansuu ja Tarja Hytönen kertoivat asi-
akkaiden olevan työn parhaita puolia kirjas-
totyössä. 

Kun mä nyt kuuntelen mitä Rölli-koira sanoo, se varmasti vä-
hentää mun kaljan janoo:
Vaikka sussa Rane ois voimaa kuin lekassa, kuuntele mitä Rölli 
sanoo, koska Röllissä on voimaa kuin tukkirekassa.
Toivottavasti tämä koiramainen puhuttelu tuo sulle vähän jär-
keä, koska mun mielestä tämä on kohdalla melko tärkeä!
Luuletko sinä Rane pääsevät tuolla tavalla naisen lähelle, kuule 
tuolla tavalla sä vedät itsesi aivan kuutamolle ja pihalle.
Mitä sitten vaikka ne jätkät siellä laidunalueella koko ajan juopi, 
kyllä raitis elämä sulle paljon enemmän tuopi.
Pistä kuule Rane sille viinalle vähän stoppii, tai sun päässä ei 
pyöri kohta muuta kuin poppii.
Minä, Rölli, kun olen paljon järkevämpi ja kovempi jätkä kuin 
tuo naapurin hännän heiluttaja Putin, minä otan senkin jätkän 
suusta halutessani sikarin kuin lapsen suusta tutin.
Vai oli sinun lempinimesi jalkapallokentillä Hetekylän Jyrä, Jos 
mä Rölli-koira olisin ollut sinun kanssa viisikään minuuttia yhtä 
aikaa kentällä, sulla ei olisi ollut sen jälkeen muuta kotiin viemis-
tä kuin uusi tyrälaji nimeltä pallotyrä.
On se hyvä, kun minulla on sinun, juopon, ansiosta on kuiten-

kin oma koirapuisto, sieltä lähtee jo aamusta liikkeelle päiväsi liu-
kas lento ja luisto
Mä olen koira, joka käyttää piristeenä vain kaakaota kuumaa, sii-
tä kuule saapi tosimies tarpeeksi riemua, iloa ja onnen huumaa.
Minä, Rölli, kun olen aika kova ukko, Sinä et ole tällä hetkellä sil-
missäni kuin konttauspolkujen tukko.
Viina asiassa Senja sua aivan oikein neuvoo, siinä asiassa sinun 
ei kannata kuunnella niin tarkasti edes Teuvoo.
Minä olin Senjan kanssa vain sinun työnantaja, etkä sä juoppo 
ollut mulle kuin pelkkä laukunkantaja.
Mä en kuule enää maksa sun sosiaaliturvaa, voin mä seurata il-
man sinuakin ketä tuolla tien päällä kurvaa.
Kyllä me kuule kuitenkin kavereina erotaan, ja hyvällä toisiam-
me muistetaan.
Lopsautetaan kuule vielä koiramaiset käsipäivät, niin lähtee sun 
päästä lopullisesti huolen häivät.
Mä kuule olen koirana melkoinen tankki, ja minua potutti, kun 
sinusta melkein aina haisi se vanhan viinan rankki.
Katso sun pitää käyttää järkeä, jos tulevaisuus on sulle tärkeä. 
Kuule jätkä, vaikka sä mua kuskasit, niin luuletko, että mua fus-

kasit, kyllä mä seurasin sua joka hetki, vaikka edessä ois ollut 
mikä tahansa retki.
Kuuntele Rane mua, heitä tuo viina pois, niin sinun elämä pal-
jon parempaa ois.
Kyllä sä kuule opit multa palijo, vaikka susta ei koskaan tule mi-
kään valio.
Vaikka me kuljettiin yhdessä myös marjassa, niin mä näytin sul-
le että ei tässä oikeastaan kuljeta samassa karjassa. Kyllä mä siel-
lä marjassakin sulle kaapin paikan näytin. Todellakin! Koska mä 
koko autonperän täytin.
Turha sun on tämän saarnan jälkeen aloittaa mitään kapinaa, 
koska silloin sä opit tuntemaan tassuni kautta pelkkää vapinaa.
Jos sinun tämän saarnan jälkeen minua Rölli-koiraa vaikea sie-
tää, muista! Rölli todellakin tietää.
Pitikö viattoman luontokappaleen tulla kertomaan meille ihmi-
sille: ”ihmiset teidän pitää käyttää järkeä, jos tulevaisuus on teil-
le tärkeä”

Rölli ja Rauno
29.3.2019

Röllin rykäisy Rölli-koiran puhuttelu Juopporetku-Ranelle

Diplomi-insinööri Han-
na Kumpula kertoi työn-
sä olevan analyyttista, ja sii-
nä oppii aina jotakin uutta. 
Kumpula on opiskellut mo-
nenlaisia eri aloja. Alun pe-
rin hän opiskeli opettajaksi, 
mutta sitten muutti suun-
taa. Kumpula opiskeli tek-
niikkaa sekä hänestä tuli 
diplomi-insinööri. Hän pää-
tyi ohjelmistoalalle. Kumpu-
la pitää työstään, sillä siinä 
hän saa itse päättää työpäi-
vistään ja tehtävistään. Toi-
sinaan hänen työssään pitää 
omaksua asioita nopeasti, 
kun vastaan tulee uusia oh-
jelmia.

Miina Jylhänlehto ja 
Zeynep Eren
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Kurenpojille voitot 
vieraissa ja kotona
FC  Kurenpojat onnistui ot-
tamaan kaksi tärkeää voittoa 
viiden päivän sisällä. Lau-
antaina 4.2. Kurenpojat kävi 
Muhoksella PonPan vieraa-
na, josta tuomisena oli 5-7 
(3-4) voitto.  Kurenpojat oli 
sarjan kahdessa aikaisem-
massa kohtaamisessa voit-
tanut muhoslaiset selvin nu-
meroin, mutta nyt tasoero oli 
kaventunut todella pieneksi.

Toisen jakson alussa Pon-
Pa tuli jopa tasoihin, mut-
ta lopulta veljekset Yannick 
Ntambwe ja Pekos Kabin-
ga onnistuivat tekemään tar-
vittavat maalit, joilla Kuren-
pojat otti mukaansa tärkeät 
kolme sarjapistettä.

Viime keskiviikon kotipe-
li HauPaa vastaan oli saanut 
myös yleisön liikkeelle, sil-
lä peliä seurasi 150 katsojaa. 
Kotijoukkue ei pettänyt kan-
nattajiaan, vaan otti lopulta 
selvän  9-4 (3-2) voiton. Ku-
renpojat aloitti räväkästi ja 
johti jo parin minuutin jäl-
keen Pekos Kabingan maa-
leilla 2-0.  Vieraat tulivat kui-
tenkin tasoihin, mutta Otto 
Niemelä laukoi isännät juu-
ri ennen taukoa 3-2 johtoon.

Toisella jaksolla Kuren-
poikien joukkuepelaaminen 
oli mallikasta ja vieraat pu-
tosivat lopullisesti kyydistä. 
Kurenpoikien tehokaksik-
kona häärivät parhaana pal-
kittu Otto Niemelä ja Pekos 
Kabinga. Molemmat tekivät 
ottelussa neljä maalia ja an-
toivat yhden maalisyötön.

Voittojen myötä  kuren-
pojat säilyttivät mahdolli-
suudet päästä pelaamaan 

Ville Kyngäs (23), Pekos Kabinga ja maalivahti Aaro Lapin-
lampi onnittelvat Otto Niemelää voittomaaliksi jääneestä 
3-2 osumasta. Kuva Tuula Iinatti.

Kurenpoikien tehokaksiskko Otto Niemelä (10) ja Pekos Ka-
binga (17) vauhdissa. Kuva Tuula iinatti.

kevään valtakunnalliseen 
lopputurnaukseen, jossa rat-
kaistaan Suomen mestaruus. 
Kurenpoikien jäljellä olevat 
pelit tässä lohkossa – vie-

raissa Vieska Futsal ja koto-
na  AS Moon – ratkaisevat 
lopputurnaukseen menijän.

PUDASjärveläinen -lehti

Toimitusjohtaja Pertti Purola ja myyntijohtaja Jonne Ivola kertoivat viime vuoden 2022 
OP Pudasjärven vilkkaasta toimintakaudesta.

Pankin luottokysyntä jat-
kui edellisvuodesta ja luot-
tokannan kasvu oli noin 
0,9 prosenttia. Luottoja 
nostettiin noin 37 miljoo-
na euroa vuoden aikana eli 
noin neljä miljoonaa euroa 
enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Liikevoitto kas-
voi edellisvuodesta. Vuo-
den aikana korkotaso nou-
si ja paransi korkokatetta 
merkittävästi. Arvonalen-
tumiset saamisista ja järjes-
tämättömät saamiset kas-
voivat edelliseen vuoteen 
verrattuna, mutta taso py-
syi hyvin alhaisena. Talle-
tuskanta kääntyivät lievään 
laskuun. Vakavaraisuus 
pysyi laskusta huolimatta 
erinomaisella tasolla 46,2 
prosentissa. Vakavaraisuu-
den lasku johtui pääasiassa 
laskentavan muutoksesta 
eli standardimenetelmään 
perustuvan riskipainotet-
tujen erien lisäyksestä.

Maailmantalouden kas-
vu hidastui selvästi vuonna 
2022. Alkuvuoden talou-
den hyvän vireen jälkeen 
euroalueen kasvu lähes py-
sähtyi vuoden jälkipuolis-
kolla. Inflaation kiihtymi-
nen korkeimmilleen sitten 
1980-luvun varjosti talo-
uksien kehitystä yleisesti. 
Osakekurssit laskivat ym-
päri maailmaa huomat-
tavasti vuoden aikana. 
Korot nousivat rahoitus-
markkinoilla voimakkaas-
ti, kun keskuspankit alkoi-
vat kiristää politiikkaansa. 
Euroopan keskuspankki 
(EKP) aloitti rahapolitiik-
kaansa tiukentamisen ke-
sällä ja nosti joulukuussa 
talletuskoron kahteen pro-
senttiin. Suomessa käyte-
tyin asuntolainan viitekor-
ko, 12 kuukauden euribor, 

nousi vuoden aikana 3,8 
prosenttiyksikköä 3,3 pro-
senttiin.

Alkuvuodesta nopeas-
ti nousseet raaka-aineiden 
hinnat kääntyivät laskuun 
vuoden puolivälin jälkeen. 
Venäjän hyökkäyssodan 
seurauksena eurooppalai-
set energiamarkkinat olivat 
myös loppuvuonna epäva-
kaat.

Suomen hyvä talouskas-
vu hiipui vuonna 2022. Hi-
dastumisesta huolimatta 
työllisyystilanne parani, ja 
yritysten kannattavuus py-
syi hyvänä. Kulutus väheni 
vuoden aikana kiihtyneen 
inflaation heikentäessä os-
tovoimaa. Korkojen jyrkkä 
nousu painoi asuntomark-
kinoilla hinnat laskuun hy-
vän alkuvuoden jälkeen ja 
loppuvuoden aikana asun-
tokauppa väheni.

Talouden näkymät ovat 
edelleen poikkeukselli-
sen epävarmat. Suomes-
sa talouskehitys heikkenee 
edelleen vuoden 2023 ai-
kana. Lyhyiden korkojen 
nousu vaimentaa yhä asun-
tomarkkinoiden kehitystä.

Pudasjärven Osuuspan-
kin ydintoimialueen, Pu-
dasjärven, asukasmäärä on 
ollut laskusuunnassa usei-
ta vuosia peräkkäin ja se on 
laskenut keskimäärin sa-
dalla hengellä vuosittain. 
Ennakkotiedon mukaan 
Pudasjärven asukasluku 
oli vuoden vaihteessa 7 593 
henkeä. Tilastokeskus arvi-
oi, että, että vuoteen 2030 
mennessä asukasluku olisi 
laskenut 7 090 henkeen.

Liikevoittoon vaikutti 
korkokatteen kasvu. Tuo-
tot oman pääoman eh-
toisista sijoituksista ovat 
OP-Osuuskunnalta saatu-

ja osuuspääoman korkoja. 
Kuluja kasvatti odotetta-
vissa olevat luottotappiot. 
Veroja maksettiin 58 000 
euroa. 

Palkkiot erityisesti mak-
suliikkeestä kasvoivat. 
Palkkiotuottoihin sisältyy 
vähennyksenä 6965 omis-
tajajäsenille myönnetyt 
449 000 euron OP-bonuk-
set. Kaikkiaan asiakkaita 
on 12 500, joista huomat-
tava osa Pudasjärven ulko-
puolelta; Oulun seudulla, 
Rovaniemellä ja pääkau-
punkiseudulla saakka. 
Henkilökunta on pysynyt 
lähes samana eli pankissa 
asiakkaita palvelee 13 hen-
kilöä. Asiakkailta on tul-
lut myönteistä palautet-
ta siitä, että Pudasjärven 
Osuuspankissa saa hyvin 
yhteyden ja henkilökun-
ta ottaa yhteyttä, jos ei heti 
pysty vastaamaan. Mobi-
le käyttäjät kasvavat koko 
ajan. Asiakkaaksi tullaan 
yhä useammin sähköisesti, 
myös sopimusten allekir-
joittaminen onnistuu säh-
köisesti. 

Paikallisesti OP Pudas-
järvi on mukana luomassa 
yhteistä hyvää. Lahjoituk-
sia annettiin yhdeksään eri 
hankkeeseen yhteensä 6000 
euroa. Lisäksi nuorten Ke-
säduuni kampanjalla työl-
listettiin nuoria 10 000 eu-
rolla. 

OP Pudasjärven tase 
kasvoi 2,7 prosenttia ja oli 
vuoden lopussa 281,2 mil-
joonaa euroa. Luottokanta 
kasvoi 0,9 prosenttia ja oli-
vat vuoden lopussa 183,7 
miljoonaa euroa. 

Heimo Turunen

Pudasjärven Osuuspankin viime vuoden toiminnasta oli 
keskiviikkona 8.2. vuosittainen lehdistötapaaminen, jossa toimitusjohtaja 

Pertti Purola ja myyntijohtaja Jonne Ivola kertoivat kuluneen 
vuoden 2022 vilkkaasta toimintakaudesta.

OP Pudasjärvellä 
takana asuntoluottojen 

kasvun vuosi


