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Kelataksin tilausnumero on muuttunut 
1.1.2022 alkaen. Uusi numero on:

040 557 2712

tmi Rotaatiotmi Rotaatio
koulutettu hieroja Anni Siliämaakoulutettu hieroja Anni Siliämaa

Katso lisää ja ota yhteyttä!
www.facebook.com/tmirotaatio 

Purentalihashieronta, perinteinen hierontaPurentalihashieronta, perinteinen hieronta

rotaatio@outlook.com. Lenkkitie 14, 93100 Pudasjärvirotaatio@outlook.com. Lenkkitie 14, 93100 Pudasjärvi

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

• Sisältää akun ja laturin!• Sisältää akun ja laturin!
• Aktiivikuulonsuojain• Aktiivikuulonsuojain
• Langaton Bluetooth-yhteys • Langaton Bluetooth-yhteys 

mahdollistaa puheluiden pu-mahdollistaa puheluiden pu-
humisen ja musiikin kuuntelunhumisen ja musiikin kuuntelun

• Taustamelua tehokkaasti • Taustamelua tehokkaasti 
suodattava mikrofonisuodattava mikrofoni

• FM-radio, 3,5mm äänitulo • FM-radio, 3,5mm äänitulo 

ZEKLER 412RDBZEKLER 412RDB

TALVITAKKI SNICKERS TALVITAKKI SNICKERS 
ALLROUNDWORK ALLROUNDWORK 

1102-0404 1102-0404 
VEDENKESTÄVÄVEDENKESTÄVÄ

11114545

169169--..299299--..
koot s-xl  koot s-xl  

VARAA AIKA SILMÄASEMA.FI

PUDASJÄRVI Toritie 1, 020 760 8649 Tarjous on henkilökohtainen ja koskee uusia silmä- ja aurinkolasitilauksia eikä sitä voi yhdistää 
muihin etuihin tai pakettihinnoiteltuihin 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 3.4.2022 asti.

KAHDET LASIT,  
 YKSI HINTA.
Osta silmälasit, saat itsellesi kaupan päälle mitkä tahansa saman- 
arvoiset tai edullisemmat merkkiaurinkolasit, silmälasit tai piilolinssit!

Matkaohjelma:
Pe 22.4.2022
klo 14.00 lähtö Oikopolun pysäkiltä.
klo 15.15 Oulun linja-autoasema.
Myöhään illalla saavumme Helsinkiin 
ja majoitumme Sokos Hotel Presiden-
tissä 2-hengen huoneisiin.
La 23.4.2022
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 24.4.2022
klo 10.00 aloitamme paluumatkan maittavan
hotelliaamiaisen jälkeen.
Hinta 300 € / henkilö 
(matka toteutuu, mikäli ilmoittautujia on väh. 30).

TULE MUKAAN GREASE-TULE MUKAAN GREASE-
MUSIKAALIMATKALLE MUSIKAALIMATKALLE 

HELSINKIIN 22.-24.4.2022HELSINKIIN 22.-24.4.2022

Ilmoittaudu viimeistään 14.3.2022 
puh. 08 822 052 

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

SYÖTTEEN 
AUTOMYYNTI 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman käsirahaa ja kaskopakkoa. Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi
Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. 

Ostamme autoja.
Soita ennen kuin tulet.

Toyota Corolla Verso 1,8 bens auto-
maatti, vm. 2008, TILAIHME, 7 hengelle re-
kisteröity, 196000 km, kats. 10/21, kahdet 
renkaat, auto ilmastointi, vakkari.   6950 €

Volvo V70  2,4 bensa manuaali, 292700 
km, vm. 2005, HYVÄ, kats. 1/22, uudet 
kesärenkaat, hyvät talvirenkaat, vakkari, 
vetokoukku, auto ilmastointi.   4350 €

Volvo V70 D5 2,4 diesel automaatti, 313 
500 km, vm. 2007, HIENO, vaalea nahkasi-
susta, kahdet renkaat, vakkari, auto ilmas-
tointi, iso huolto tehty juuri.   5600 €

Nissan King Cab 2,5 TD, NELIVETO; ma-
nuaali, 320 000 km, vm. 1999, kats. 8/21, 
kahdet renkaat, ilmastointi, vetokoukku.   
 3500 €

Huom.! Liike kiinni vk 10 hiihtoloman vuoksi! 

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

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

Varaa aika 
P. 040 821 1819

Kevään uudet

aurinkolasimallit 

saapuneet mm.

Bolle, Superdry 

yms.   

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä www.vkkmedia.fi
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 6.3. kello 10. Toimittaa Veijo 
Lohiniva, avustaa Anneli Toppinen, kanttorina Keijo Piirai-
nen. Striimaus YouTube-kanavan kautta. 

Raamattupiiri Seurakuntakodin rippikoulusalissa keski-
viikkoisin kello 18. 

Ystävänkammari  to 3.3. kello 12–13.30 seurakuntatalol-
la.

Lähetyksen tupakahvila rippikoulusalissa keskiviikkoisin 
kello 10–12. Myytävänä lähetystyön hyväksi kahvia, pullaa, 
villasukkia, lapasia ja arpoja. Pullaa myös mukaan. Huom! 
Lähetyksen tupakahvilaa ei ole viikolla 10 (ke 9.3).

Lähetystalkooilta ma 7.3. klo 18 Talkootuvassa (Jukolan-
tie 4).

Päiväkerho, Perhekerho ja Lapsiparkki ovat talvilomal-
la ensi viikolla (vko10).
Omaishoitajat ma 7.3. kello 11 seurakuntakodilla.

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

Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkko-
herranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–14 
sekä to kello 12–15. p. 0 888 23100.  

Rauhanyhdistykset: Pyhäkouluseurat Ry:llä su 6.3. kello 
13 (Torsti Vuorma ja Matti Törmänen).

Kuolleet: Aake Albert Järvenpää 94 v, Matti Häyrynen 90 
v, Mauno Illikainen 81 v, Hilda Maria Liikanen 80 v, Reijo 
Ilmari Keskitalo 78 v. 

Oletko koskaan pysähtynyt 
katselemaan ja kiertämään kir-
kon ympäri. Laskenut kuinka 
monta ristiä näkyy?

Päiväkerholaisten kans-
sa kiertelimme ja katselimme 
kirkkoa viime syksynä ja voin 
kertoa, että aika monta ristiä 
löytyi, yllättävistäkin paikois-
ta.

Kuinka monta, se on jokai-
sen itse nähtävä ja laskettava.

Pudasjärven seurakunnan 
tunnus, seurakuntakodin sei-
nällä ja kirkonharjalla jylhästi 
seisova risti on taottu raudasta. 
Siinä on yksi pystysuora tanko 
ja yksi vaakasuora tanko, jot-
ka kohtaavat keskellä ja niiden 
päissä on pallot. Ylimmässä 
pallossa on lippu tai viiri, jos-
sa vuosiluku kertoo seurakun-
nan perustamisen alkamisesta. 

Toisille lapsille tämä risti oli 
risti, toisille rasti ja toisille ih-
minen, joka on levittänyt kä-
tensä antamaan halauksen tai 
ottamaan halauksen vastaan. 
Onko sinulla näin paastonajan 
alkaessa aikaa pysähtyä het-
keksi tälle rastille ja miettiä 
omaa elämän ristiä, omaa elä-
män matkaa?

Päiväkerholaisille risti on 
Jeesuksen merkki ja siitä on 
myös laulettu Anna-Mari Kas-
kisen ja Jukka Salmisen lau-
lua ”Risti on merkki Jeesuksen. 

Risti on merkki rakkauden. 
Risti on merkki elämän. Hän 
ylösnousi! Nyt elää Hän!” 

Eräässä seurakunnassa tuh-
kakeskiviikon messussa piir-
rettiin tuhkaseoksella ris-
tinmerkki otsaan, kuten oli 
tapana. Tällä kertaa seos oli 
kuitenkin vääränlainen ja ot-
saan jäi muutamaksi päiväk-
si ristinmuotoinen punainen 
läikkä. Ristinmerkistä tiesi ohi-
kulkijat, kuka oli osallistunut 
messuun sinä iltana. 

Rististä tietää, että olem-
me kristittyjä vaeltajia. Ristin 
pystysuora viiva kertoo, että 
Jumala on meidän kanssam-
me. Ja vaakasuora, että me 
emme elä yksin täällä maan-
päällä vaan yhdessä toisten 
kanssa, toisistamme huolta pi-
täen. Vaikka meillä ei ole nä-
kyvää ristiä niin meihin on 
piirretty ristinmerkki kasteen 
yhteydessä rintaan ja otsaan. 
Useimmat papit tekevät myös 
hautauksen yhteydessä hie-
kasta ristinmerkin arkun pääl-
le. Näin sama ristinmerkki nä-
kyy sekä elämän alussa että 
lopussa, eikä se katoa koskaan. 
Saamme aina luottaa Jeesuk-
sen lupaukseen Hänen huo-
lenpidosta, josta muistuttaa 
myös ensi sunnuntain tekstin 
yksi jae. Hän antaa enkeleil-
leen käskyn. He kantavat sinua 

käsillään, ettet loukkaa jalkaasi 
kiveen Matt. 4:6.

Tämän viikon keskiviikosta 
Tuhkakeskiviikosta alkoi paas-
tonaika. Se on eräänlainen hil-
jentymisen, rauhoittumisen ja 
pohdinnanaikaa. Voimme poh-
tia, mitä elämässämme on sel-
laista, josta haluamme päästä 
eroon vai onko sellaista. Nyt 
on aika puhdistaa sydän, tuu-
lettaa ajatukset ja ojentaa aut-
tava käsi.

Lasten kanssa on mietitty, 
mistä he voisivat luopua. Mistä 
he voisivat huolehtia. Ketä he 
voisivat auttaa? Voisiko kar-
kin syöntiä jättää vähemmälle 
tai säästää pääsiäiseen. Tieto-
koneella ja puhelimella pelaa-
mista voisi vähentää hetkeksi. 
Paastonaikana voisi auttaa äitiä 
ja isää tai leikkiä pikkusisarus-
ten kanssa enemmän ja samal-
la harjoitella ottamaan toinen 
huomioon, mitä toki me aikui-
setkin joudumme vielä opette-
lemaan.

Päiväkerholaisten kans-
sa vietimme kastejuhlaa alku-
vuonna. Silloin Anneli pappi 
piirsi kädellään ristinmerkin 
nukke vauvan otsaan ja rintaan 
lausuen: ”Ota pyhä ristinmerk-
ki kasvoihisi ja rintaasi todis-
tukseksi siitä, että ristiinnau-
littu Jeesus Kristus on sinut 
lunastanut ja kutsunut opetus-

lapsekseen”.
Saamme olla Jeesuksen 

omina ja oppilaina tässä rau-
hattomassa maailmassa tur-
vassa.

Ristinmerkkiä voi jokainen 
tehdä elämän eri tilanteissa, 
esimerkiksi ehtoolliselta pois-
tuttaessa tai iltarukouksen yh-
teydessä.

Ristinmerkin tekeminen on 
sekä uskontunnustus että sa-
naton rukous. Se on myös siu-
naus.

Lasten kanssa olemme ope-
telleet tekemään ristinmerkin 
ja samalla siunaamaan itsem-
me ja toinen toisemme seu-
raavalla ristinmerkki -rukouk-
sella.

Nosta ylös peukalo, etu-
sormi ja keskisormi. Laita sor-
menpäät yhteen. 

Kosketa otsaa – Ylös kohti 
taivasta, kosketa rintaa – alas 
luokse Jumalan.

Kosketa vasempaan olka-
päähän – Vasempaan, kosketa 
oikeaa olkapäätä – ja oikeaan.

Laita kädet ristiin – Risti 
merkki Jeesuksen, siunaa mei-
dät jokaisen. Lähellä on Juma-
la tässä meitä kaikkia. Aamen 

Tanja  
Halmekangas

”Risti vain jäljelle jää”

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,75 €/pmm. 
Sisäsivut  1,70 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Pudasjärveläinen ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan toimitukseen viimeistään tiistaina klo 12 mennessä. 
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mah-
dollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakkaamme

Reijo Ilmari
KESKITALO
s. 11.7.1943
k. 11.2.2022

Rakkaudella muistaen

Maija-Liisa perheineen
Arto perheineen
sukulaiset ja ystävät 

Askel hiljenee, seisahtuu
liekki elämän hiipuu
on perille pääsyn aika.

 Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa 26.2.2022
Lämmin kiitos osanotosta,

Kiitos kaikille Reijoa hoitaneille.

Rakkaamme

Vieno Eliina
LAMMELA 
o.s. Huhta 

s. 27.12.1925 Pudasjärvi
k. 21.1.2022 Pudasjärvi

äitiä, mummia, isomummia ja anoppia
kaipaamaan jäivät 

Taina, Reijo ja Emilia
Pekka, Aino ja lapset perheineen
Olavi, Suoma ja lapset perheineen
Hannele, Jari ja Janne
Paavo, Riitta ja lapset perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Lähti lentoon enkeli taivaan,
tuli luokse väsyneen, sairaan.
Kosketti hiljaa posken nukkaa,
silitti hellästi hopeista tukkaa.
Nosti siivilleen äitimme rakkaan,
vei turvaan paikkaan varmaan,
Isän viereen, tähtien taa.

Äidin toivomuksesta siunaus toimitettu hiljaisuudessa 
19.2.2022.

Kiitämme kaikkia äidin hoitoon osallistuneita ja 
suuressa surussamme myötäeläneitä. Omaiset.

Rakkaamme

Mauno
ILLIKAINEN  
s. 6.7.1940 Pudasjärvellä
k. 31.1.2022 Pudasjärvellä

Kaipaamaan jäivät  

Oili
Jouni ja Tina
Jouko ja Bodil
Jaana
Ukin kalakaverit Jesper, Tomas ja Lukas
sukulaiset ja ystävät 

Hetket hiljaiset jälkeesi jäivät
kullaten muistojen kirkkaimmat päivät.

Siunaus toimitettu Sarakylän kappelissa 25.2.2022 
läheisten läsnä ollessa.

Kiitämme kaikkia myötäelämisestä suuressa surussamme. 
Kiitokset Hautaus- ja Kukkapalvelu Räisänen, 

Pitopalvelu Anjuska, Hannun Taksimatkat Oy sekä 
Pudasjärven terveyskeskuksen henkilökunta.

Viime viikon lehdessä ollee-
seen kuvaan oli jäänyt vir-
heellinen kuvateksti.

Toimittajan laatima teks-

ti: Kerttu ja Hannu Simu 
toivovat, että tämän jutun 
myötä toisetkin heräisivät 
laittamaan sekä uusia että 

vuosien takaisia hääkuvia 
ja tarinoita PUDASjärveläi-
seen.

Toimitus

Oikaisu
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NAISTENVAATTEIDEN NAISTENVAATTEIDEN 
POP UP-MYYNTIPÄIVÄTPOP UP-MYYNTIPÄIVÄT 

Pudasjärvellä

to-la 3.-5.3.2022 
Avoinna to 11-18, 
pe 10-18, la 10-14

Paikka Kauppatie 3 L 101 
(ent. Siwa), Pudasjärvi

Tervetuloa tutustumaan Tervetuloa tutustumaan 
E&K Boutiquen mallistoonE&K Boutiquen mallistoon

KEVÄT- KEVÄT- 
UUTUUDET UUTUUDET 
SAAPUNEETSAAPUNEET

TALVIMALLIS-TALVIMALLIS-
TOSTA POISTOJA TOSTA POISTOJA 

alk.alk. 10 € 10 €

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Valon päivä -taidenäyttely kirjastossa

Taiteilija Tatjana Luukkosen 
Valon päivä -taidenäyttelyn 
taulut ovat esillä 1-30.3. ajan 
kirjaston toisessa kerrokses-
sa Pirtissä. Tatjana on syn-
tyisin Uralilta, Bakalin kau-
pungista. Nykyään hän asuu 
vapaana taiteilijana Oulus-
sa ja toimii tuntiopettajana 
Taivalkosken kansalaisopis-
tossa. Koulutukseltaan Tat-
jana on kuvaamataidon ja 
piirustuksen opettaja. Hän 
on käynyt seitsemänvuoti-
sen koulutuksen Petroskoin 
pedagogisessa opistossa ja 
Kostamuksen taidekoulus-
sa. Opettajan uraa hänel-
le on kertynyt Venäjällä 18 

vuotta ja hän on toiminut 
myös Rukajärven nuorisota-
lolla nukketeatteriohjaajana.

- Nyt tänä vaikeana aika-
na haluaisin jakaa ihmisil-
le onnellisuutta, kauneutta 
ja optimismia. Olen maalan-
nut tauluja erilaisilla teknii-
koilla. Jokaista taulua maala-
tessani olen halunnut luoda 
siihen positiivista energi-
aa. Haluan, että maalauk-
seni kiinnostaisivat kaikkia 
ikäluokkia. Itsestäni voin 
sanoa, että olen piirtänyt ja 
maalannut lastentarhan ikäi-
sestä tytöstä saakka. Pudas-
järven näyttelyssä on reilusti 
toistakymmentä teosta, ker-

toi Tatjana Luukkonen.
Tatjana Luukkonen on pi-

tänyt useita näyttelyitä Kuu-
samossa, Taivalkoskella, Ka-
lajoella, Oulussa, Vaalassa ja 
nyt Pudasjärvellä. Tatjanan 
töitä on ostettu yksityisiin 
taidekokoelmiin Venäjälle, 
Suomeen, Ruotsiin, Norjaan, 
Japaniin ja Amerikkaan. Hä-
nen tuotantoonsa kuuluvat 
lisäksi matkamuistot, koris-
te-esineet, käyttötavarat, eri-
laiset tuohityöt ja kynäruis-
kumaalaukset.

Ape Nieminen

Taivalkosken kansalaisopis-
tossa Tatjana Luukkonen 
opettaa tuohelle ja kankaal-
le maalaamista sekä nahka- 
ja sisustustöitä. Kuva Tatja-
nan kuva-arkisto. Valon päivä-näyttelyn teoksia.

Yksityiskohta eräästä taulus-
ta.

Tämän vuoden taidetta.

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä www.vkkmedia.fi

-16%
PLUSSA-KORTILLA

-8-15%
PLUSSA-KORTILLA

Ilman Plussa-korttia 8,75-9,45 rs (11,51-14,92/kg)

Kariniemen

KANANPOJAN  
MINUUTTIPIHVIT
600-760 g tai

HUNAJA ISOT  
FILEESUIKALEET
750 g (10,51-13,32/kg)

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 3.-6.3. ELLEI TOISIN MAINITA. Tarjoustuotteita rajoitettu määrä

Ilman Plussa-korttia  
1,99 rs (4,98-7,11/kg)

5.-
Saarioinen

KEITOT
280-300 g sekä
MAKSA-, MAKARONI- ja 
PERUNASOSELAATIKOT
350-400 g (4,17-5,95/kg) 
Rajoitus 2 erää/talous

3 RS

799
RS

SUOMI

-21-34%
PLUSSA-KORTILLA

Olvi

VICHY, SOKERITTOMAT  
VIRVOITUSJUOMAT tai 
KEVYTOLO KIVENNÄISVESI
12 x 0,33 l (0,95/l) sis. pantit 1,20 
Ei KevytOlo mehukivennäisvesi 
KevytOlo Sitruuna kivennäisvesi  
vain K-kaupoista 
Rajoitus 2 erää/talous
Ilman Plussa-korttia  
5,99-6,99/12-pack (1,21-1,46/l) sis. pantit 1,20

499 12
-PACK

-15%
PLUSSA-KORTILLA

Ilman Plussa-korttia  
7,99 rs (35,51/kg)

Geisha tai Karl Fazer

SYDÄN SUKLAA- 
KONVEHTIRASIA
225 g (30,18/kg)

679
RS

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

MUISTA ENSI 
TIISTAIN 8.3.

 NAISTENPÄIVÄN 
KUKAT JA HERKUT 

MEILTÄ!

HERKKUTORILTA

HERKKUTORILTA

Voimassa TO-LA 3.-5.3.

ERÄ

SUOMIRUODOTON

SUOMI

Atria

SAUNAPALVI
350 g (7,14/kg)

5.- 2 PKT

Yksittäin 2,95 pkt (8,43/kg)

HERKKUTORILTA

UUTUUS

SUOMI

Kalaneuvos

SUOMALAINEN
NAHATON
KIRJOLOHIFILEE
Miedosti suolattu,  
500 g (15,98/kg)

799
PKT

K-Ruokamestarin 
KUUMA 
GRILLI- 
BROILERI 
Raakapaino n. 1,2 kg, Suomi599

KPL
Voimassa TO-LA 3.-5.3.

K-Ruokamestarin 
NAUDAN 
MAKSA 
Palana, pihvinä tai jauhettuna 
Kaupan valikoiman mukaan795

KG
Voimassa TO-LA 3.-5.3.

Atria

VILJAPORSAAN 
KASSLER
n. 2,5 kg

595
KG

TUORE SUOMALAINEN 
PERATTU MUIKKI
Saimaa, Suomi, säävaraus
Kalaonni 
SAVUSTETTU 
SUOMALAINEN  
KIRJOLOHI
Suomi, irto tai pakattu
kaupan valikoiman mukaan 995

KG

Tavallista paremempaa

RUOKAA
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Tervetuloa!

M-market Rytinki

PALVELUPISTE

Syöte - Ranua -kelkkareitin varrella. Syötteeltä n. 33 km.

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00
Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, rytinginkauppa@gmail.com

Palvelumme:
• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• DB Schenker noutopiste
• Vuokrattavana kuomukärry

Rytingin Kauppa Oy

Käsittämätöntä – sanon 
minä ja moni muu, vaikka-
kin valitettavan toistuvaa 
toimintaa vielä maapallol-
la. Niiden näkemysten poh-
jalta mitä olen saanut kirjal-
lisuudesta ja muualta – voin 
todeta, että geopoliittinen 
valtapeli on tullut takaisin 
Eurooppaan voimalla ja en-
nen kaikkea sotilaallisella 
voimalla.

Nyt oleellisin kysymys 
kuuluu, että; onko Venäjän 
poliittinen sekä sotilaallinen 
johto tehnyt jo selvemmät 
suunnitelmat, miten ede-
tään Euroopassa ja kuinka 
pitkälle, sekä sen, että; olete-
taanko sotateknistä yhteen-
ottoa Naton kanssa?

Voi hyvinkin olla, että 
Venäjän fossiilipolttoainei-
siin nojaava talous nähdään 
olevan veitsenterällä tulevi-
en vuosien aikana ja nyt on 
päätetty reagoida ja kään-
tää nähtyä kehityskulkua 

eri suuntaan, koska nyky-
näkymät ovat kuihtuminen 
olemattomiin ja menettää 
merkitys maailman järjes-
tyksessä.

Siksi onkin tärkeää kan-
sallisesti vähentää riippu-
vuutta yleensäkin öljystä, 
sähköstä, muista energian 
lähteistä ja raaka-aineista 
sekä kehittää kotimaan si-
säistä toimintaa, jotta häiri-
öalttius saataisiin minimoi-
tua kansalaisille ja Suomen 
yhteiskunnalle. Biopolttoai-
neet ja tuulivoima ovat yk-
siä keskeisiä ratkaisuita täs-
sä tavoitteessa.

Varmaa tässä vaiheessa 
on kuitenkin se, että; Euroo-
passa on sota käynnissä.

Venäjän johdon sel-
keä piittaamattomuus so-
pimuksista ja sopimisesta 
sekä määrätietoinen sotilas-
voiman käyttö herättää to-
della huolta. Onko käytös-
sä harkittu taktiikka, vai 

onko tarkoituksena koval-
la riskillä pyrkiä hakemaan 
odottamattomia voittoja ja 
hyötyjä, vai onko nyt käyn-
nissä oleva suunnitelma pit-
källe suunniteltu Suur-Ve-
näjän rajojen palauttaminen 
ja suunnitelma sisältää mah-
dollisuuden kolmanteen 
maailmansotaan? Lähivuo-
det näyttävät, nyt 8 vuoden 
erikoisoperaatio on muuttu-
nut sodaksi.

Kirjoituksen ensimmäi-
seen kysymykseen vastaus 
voisi olla; on syytä ottaa asia 
niin, että täydellinen tilan-
teen eskaloituminen eri osis-
sa Eurooppaa on mahdol-
lista minunkin elinaikanani. 
Siitä täytyy lähteä mihin on 
tultu.

On kuitenkin niin, että 
Venäjän kansa ja ulkovalto-
jen paine vaikuttaa Putinin 
toimintaan. Sotilastermein 
sanottuna – kohteeseen py-
ritään vaikuttamaan. Hak-

keriryhmä Anonymous ju-
listi sodan Venäjälle ja siksi 
on todella mielenkiintois-
ta nähdä kuinka paljon hak-
kereiden ryhmä pystyy 
vaikuttamaan maan sisäpo-
litiikkaan ja yhteiskunnan 
toimintaan. Hakkeriryhmän 
tiedustelutietojen jakaminen 
tulee myös olemaan iso apu 
Ukrainan kansalaisille ja so-
tilaallisille toimijoille.

Venäjällä johto sanoo, 
että Venäjä on osa maail-
mankauppaa. USA sanoi, 
että et ainakaan samaa kuin 
me. Dollaritaloudesta ulos 
potkittu on todella ison so-
pimuksen ulkopuolella ja 
vaikutukset ihmisten arkeen 
ovat negatiiviset ja mittavat.

Toivottavasti joukkoäly 
voittaa ja tilanne purkautuu 
sisältä ja tämä tapahtuu jou-
tuin.

Antti 
Tihinen

Sopimuspohjainen maailmanjärjestys 
muutti kertalaakista suuntaa

LUMENPUDOTUKSET 
KATOLTA

URAKKATYÖNÄ.
Vakuutukset kunnossa.

P. Outila Oy
Paavo Outila

p. 040 913 3655

OP Pudasjärven tulos 2021 kääntyi kasvuun
Pudasjärven Osuuspank-
ki järjesti lehdistötilaisuu-
den paikallislehdille viime 
vuoden pankin toiminnas-
ta. Pankin tuloksen käänty-
misestä kasvuun kertoivat 
toimitusjohtaja Pertti Puro-
la ja myyntijohtaja Jonne Ivo-
la. He totesivat pankin ydin-
toimialueen Pudasjärven 
asukasmäärän olleen lasku-
suunnassa useita vuosia pe-
räkkäin. Asukasmäärä on 
laskenut keskimäärin sadalla 
hengellä vuosittain. Ennak-
kotiedon mukaan Pudasjär-
ven asukasluku oli vuoden 
vaihteessa noin 7 700 hen-
keä, jossa on laskua edellises-
tä vuodesta. Tilastokeskuk-
sen arvion mukaan vuoteen 
2030 mennessä asukasluku 
olisi laskenut 7 090 henkeen.

Työttömyysaste oli hie-
man parantunut edellisvuo-
desta ollen lokakuun lopus-
sa 2021 12,4 prosenttia, kun 
edellisvuoden keskimääräi-
nen luku oli 14,4 prosenttia. 
Työttömiä työnhakijoita oli 
lokakuun lopussa 360, jossa 
oli laskua 36 edellisvuoden 
vastaavaan ajankohtaan näh-
den. Avoimien työpaikkojen 

määrä lisääntyi koko Pohjois-
Pohjanmaan alueella. Pudas-
järvellä oli lokakuussa 2021 
74 avointa työpaikkaa, kun 
viime vuoden vastaavana 
aikana niitä oli 52. Edelleen 
korkeita työttömyyslukuja 
selittää osaltaan se, etteivät 
työvoiman kysyntä ja tarjon-
ta kohtaa.

Purola toivoi paikkakun-
nan teollisuusyritysten saa-
van ammattitaitoista työvoi-
maa, josta on ollut aika ajoin 
puutetta. 

-Jos harkitsee muuttamis-
ta Pudasjärvelle, löytyykö 
puolisolle töitä? Jos aikoo ra-
kentaa talon, löytyykö tont-
teja hyviltä paikoilta, aprikoi 
Purola. 

Digitaalisuus on lisäänty-
nyt pankeissa. Siinä samalla 
käteisen rahan käyttö vähen-
tyy koko ajan. Omistaja-asi-
akkaita oli vuoden vaihteessa 
7152, joissa pankissa käteisel-
lä maksavien määrä on koko 
ajan vähentynyt. Pudasjär-
ven Osuuspankki kuitenkin 
tarjoaa edelleen pankkitiskil-
lä asioinnin mahdollisuuden 
kolmena päivän viikossa il-
man ajanvarausta. 

-Pudasjärvellä on kiin-
nitetty huomiota tavoitet-
tavuuteen, palvelujen saa-
tavuuteen. Siitä on saatu 
myönteistä palautetta. Pan-
kin henkilökunta on myös 
viime vuoden aikana lisään-
tynyt yhdellä toimihenkilöl-
lä, koko henkilökunnan ol-
lessa 13.

Lainakorot ovat olleet 
edelleen erittäin alhaalla, jo-
ten pankki on tehnyt tulos-
ta muilla tuotteilla. Palkkiot 
luotonannosta ja maksuliik-
keestä kasvoivat. Palkkio-
tuottoihin sisältyy vähen-
nyksenä omistajajäsenille 
myönnetyt OP-bonukset 427 
000 euroa. 

Pudasjärven Osuuspan-
kin luottokysyntä jatkui edel-
lisvuodesta ja luottokannan 
kasvu oli yli kolme prosent-
tia. Luottoja nostettiin vuo-
den aikana noin 33 miljoonaa 
euroa eli noin 10 miljoonaa 
euroa vähemmän kuin edel-
lisenä vuonna. Liikevoitto 
kuitenkin kasvoi edellisvuo-
desta. Alhaisena pysyneestä 
korkotasosta huolimatta kor-
kokate parani merkittävästi. 
Arvonalentumiset saamisista 

ja järjestämättömät saamiset 
laskivat edelliseen vuoteen 
verrattuna. Talletukset kas-
voivat 9,8 prosenttia ja olivat 
vuoden lopussa 182,1 mil-
joonaa euroa. Samoin luotto-
kanta kasvoi 3,2 prosenttia ja 
olivat vuoden lopussa 182,1 
miljoonaa euroa. Vakavarai-
suus pysyi pienestä laskusta 
huolimatta erinomaisella ta-
solla, ollen 51,11. Vakavarai-
suuden lasku johtui pääasias-
sa laskentavan muutoksesta 
EKP:n taholta. Liikevoittoon 
1,318 miljoonaa euroa vai-
kutti erityisesti kulujen kas-
vu. Tuotot olivat 4,526 mil-
joonaa euroa, joissa oman 
pääoman ehtoisista sijoituk-
sista ovat OP-Osuuskunnalta 
saatuja osuuspääoman kor-
koja. Liiketoiminnan kulut 
olivat 3,272 miljoonaa euroa, 
jossa muita kuluja kasvatti-
vat OP Ryhmän sisäiset ke-
hittämismaksut.

OP Pudasjärven tase kas-
voi 12,3 prosenttia ja oli vuo-
den lopussa 273,8 miljoonaa 
euroa.  

Heimo Turunen

OP Pudasjärven tuloksen kääntymisestä kasvuun kertoivat myyntijohtaja Jonne Ivola ja toimitusjohtaja Pertti Purola.

KULTTUURIPALVELUT

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

PE-TO 4.-10.3. TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

PERJANTAINA 4.3. LAUANTAINA 5.3. MA-TI 7.-8.3. KE-TO 9.-10.3.

PERJANTAI-LAUANTAI 4.-5.3. MAANANTAI-TORSTAI 7.-10.3.

KENKÄOSASTOLTA220000

229999449999 009999

114949

229999

449999 669595

225959

779595

220000

119999
kgkg

pkt

225050

11119595

kg

rasras

669595
pktpkt

117979

669595 559595

669595
kg

kg

kg

kgkg
100 g

117979

pktpkt

229999

449999

229999
pkt

225050
plo

229999
pkt

kpl

kg

kgkg

pkt

4 pkt/talous

kg

2 pkt/talouspyyntivarauspyyntivaraus

pkt

pkt

plo

110000
pss

999090
kg

330000
pkt

111919
pkt

330000
kg

999595449999
pkt kg

225959
pktpkt

110000
kplkpl 114949

pktpktpktpkt

2 pss

2 pkt/talous

2492499090

199,-199,-

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

AVAIMENTEKO, MYÖS MUSTAPÄINEN JA AVAIMENTEKO, MYÖS MUSTAPÄINEN JA 
LUKKOTARVIKKEETLUKKOTARVIKKEET

14149090

25259090

34349090

KELKAN PERÄÄN KELKAN PERÄÄN 
AHKIO  AHKIO  
lumilipalla vetoaisalla lumilipalla vetoaisalla 

AVANTOPUMPPUAVANTOPUMPPU

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

Master lockMaster lock
AVAINSÄILÖKOTELOAVAINSÄILÖKOTELO

339999
kgkg

2 kalaa/talous

35359090 49490000 49499090

449595 14149090

39399090
779090 17175050

41415050 669090

PILKKIAHKIOT PILKKIAHKIOT 
esim. L-Koko 100x52x26cm esim. L-Koko 100x52x26cm 

28280000

559090

2 kg/tal.2 kg/tal.

2 prk

MustangMustang
KAMIINAKAMIINA
PUHALLINPUHALLIN

65,-65,-

779595 3693690000 14149090
pari999595

pkt

pktpkt

2 pkt

36369090

29299090 27279090
MiestenMiesten NaistenNaisten

kpl

6 prk

Atria Wilhelm
GRILLI-

BALKAN
320 g

AtriaAtria  
POSSU-POSSU-
NAUTANAUTA

JAUHELIHAJAUHELIHA
400 g400 g

Fazer Fazer DUMLE, DUMLE, 
PÄTKIS, DOMINO PÄTKIS, DOMINO 

GEISHA GEISHA 
KERMA-KERMA-

JÄÄTELÖT JÄÄTELÖT 
0,48 l0,48 l

NavelNavel
APPELSIINIAPPELSIINI

FindusFindus
FILEEFILEE

KALAPUIKOTKALAPUIKOT
250 g250 g

TuoreTuore
KIRJO-KIRJO-
LOHILOHI

MAALAIS-MAALAIS-
LIHA-LIHA-
HYYTELÖHYYTELÖ

PingviiniPingviini
VANILJA-VANILJA-
JÄÄTELÖJÄÄTELÖ
1 l1 l

Grandi Grandi 
PILLIMEHUTPILLIMEHUT
2 dl2 dl

Kruger Kruger 
KAAKAO-KAAKAO-
JUOMA-JUOMA-
JAUHEJAUHE
800 g800 g

AtriaAtria
LAUANTAI-LAUANTAI-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

Atria Atria 
GOTLER-GOTLER-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

JyväbroileriJyväbroileri
FILEEFILEE
640 g640 g
naturellnaturell

Kananpojan Kananpojan 
BROILERIN-BROILERIN-
KOIPI KOIPI 
3 kpl/ras 3 kpl/ras 
marinoitumarinoitu

Tuore vähärasvainenTuore vähärasvainen
PORSAAN PORSAAN 
LIHA-LIHA-
KUUTIOKUUTIO

TuoreTuore
MUIKKUMUIKKU

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

Saarioinen Saarioinen 
ISO HÄRKÄ-, ISO HÄRKÄ-, 
KANA- KANA- taitai  
KASVIS- KASVIS- 
BURGERI BURGERI 220-245 g220-245 g

KariniemenKariniemen
BROILERIN BROILERIN 
MINUUTTI-MINUUTTI-
PIHVIT PIHVIT 290-370 g290-370 g

Atria Atria 
Murea&NopeaMurea&Nopea
POSSU POSSU taitai  
KANA NAUTA KANA NAUTA 250 g250 g

HartwallHartwall
JAFFATJAFFAT
1,5 l1,5 l
sis. pantinsis. pantin

Atria TuoreAtria Tuore
PORSAAN ULKO-PORSAAN ULKO-
FILEEFILEE
puhdistettupuhdistettu

SnellmanSnellman
IIVARI IIVARI taitai  
EETVARTTI EETVARTTI 
GRILLI-GRILLI-
MAKKARAT MAKKARAT 360-400 g360-400 g

HartwallHartwall
sokerittomatsokerittomat
JAFFATJAFFAT
1,5 l1,5 l
sis. pantinsis. pantin

CasaliCasali
SUKLAA-SUKLAA-
BANAANIBANAANI
minis 110 gminis 110 g

Tropic 100%Tropic 100%
APPELSIINI-APPELSIINI-
TÄYSMEHUTÄYSMEHU
1 l1 l

HKHK
CAMPINGCAMPING
GRILLI-GRILLI-
MAKKARAMAKKARA
400 g400 g

KANAN-KANAN-
MUNATMUNAT
10 kpl10 kpl

KananpojanKananpojan  
PAISTILEIKEPAISTILEIKE
700 g700 g
marinoitumarinoitu

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

HKHK
KANALIHIS KANALIHIS taitai  
PERINTEINEN PERINTEINEN 

LIHIS LIHIS 170 g170 g

AtriaAtria
OHUKAISETOHUKAISET

400 g400 g

Atria Kunnon ArkiAtria Kunnon Arki
GRILLINAKKIGRILLINAKKI

840 g840 g

SyöntikypsäSyöntikypsä
MANGOMANGO

BrasiliaBrasilia

ValioValio
VOI VOI 500 g500 g
normaalisuolainennormaalisuolainen

Ryhti Ryhti 
KEVYTSAAPASKEVYTSAAPAS
vuorillinenvuorillinen

Askel naisten Askel naisten 
TALVIKENKÄTALVIKENKÄ
Koot: 36-42Koot: 36-42

Strollers naisten Strollers naisten 
ULKOILUKENKÄULKOILUKENKÄ
softsell softsell 
Koot: 36-41Koot: 36-41

BrandlessBrandless
miesten miesten 
T-PAITAT-PAITA
musta ja valkoinenmusta ja valkoinen
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

BrandlessBrandless
miesten miesten 
T-PAITAT-PAITA
punainen, vihreä ja punainen, vihreä ja 
sininensininen
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

BCF miesten BCF miesten 
COLLEGE-COLLEGE-
PUSEROPUSERO
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Truenorht miesten Truenorht miesten 
KEVYTTOPPA-KEVYTTOPPA-
TAKKITAKKI
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

4Hands 4Hands 
URHEILUKÄSINEURHEILUKÄSINE
kevyt vuorikevyt vuori
Koot: 5-11Koot: 5-11

Salon Salon 
TRIKOOPIPOTRIKOOPIPO
useita värejäuseita värejä

Tam Silk naistenTam Silk naisten
MERINOVILLA MERINOVILLA 
SILKKI PITKIS SILKKI PITKIS taitai
PAITAPAITA
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Tam Silk Tam Silk 
naisten tai miestennaisten tai miesten
VILLASEKOITE-VILLASEKOITE-
HOUSUTHOUSUT
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Acces aikuistenAcces aikuisten
KYPÄRÄMYSSYKYPÄRÄMYSSY
yksi kokoyksi koko

AlkaenAlkaen

EdgeEdge
KAUKALO-KAUKALO-
PALLOPALLO

Altai Hok Altai Hok 
LIUKU-LIUKU-
LUMIKENGÄTLUMIKENGÄT
KarvapohjatKarvapohjat
metallikantitmetallikantit

Artex Artex 
element element 
HIIHTO-HIIHTO-
SAUVATSAUVAT
eri mittojaeri mittoja

MUOVI-MUOVI-
PULKATPULKAT

SkittlesSkittles
KARKKI-KARKKI-
PUSSI PUSSI 
174 g174 g

Koot: 36-41Koot: 36-41 Koot: 42-46Koot: 42-46
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OSAO Pudasjärven yksikkö edelläkävijänä

Ainutlaatuinen hirsi- ja korjausrakentamisenkoulutus alkoi
OSAO Pudasjärven yksikön 
järjestämänä hirsi- ja kor-
jausrakentamisen koulutus 
starttasi maanantaina 7.2. 
OSAO:n puuteollisuuden 
hallissa. Tämän sisältöinen 
koulutus on tiettävästi ai-
nutlaatuinen koko Suomes-
sa. Kurssi sisältää kolme 
tutkinnon osaa: korjausra-
kentamisen, hirsirakenta-
misen ja yritystoiminnan 
suunnittelun osiot. Opiske-
lijoita tässä ensimmäisessä 
koulutuksessa on kahdek-
san ja mukaan voi vielä ky-
sellä OSAO:n Pudasjärven 
yksikön opintotoimistos-
ta. Työmarkkinoilla on tällä 
hetkellä suuri kysyntä osaa-
vista hirsi- ja korjausraken-
tamisen ammattilaisista.

- Koulutuksen alussa läh-
detään hirsirakentamisen 
perusteista. Yritetään oppia 
ensin käsinveiston niksit, en-
nen kuin lähdetään kentälle 
tekemään korjauksia. Hirsi- 
ja korjausrakentamisen kou-
lutus kestää tammikuun lop-
puun. Syksyllä opiskellaan 
yritystoimintaa ja hirsiveis-
toa jatketaan. Käytäntöä ja 
teoriaa tulee sopivasti limit-
täin, kertoi opettaja Marko 
Kehusmaa.

Minna Karppinen ja Ida 
Karppinen tulivat koulutuk-
seen yhdessä. Minna ker-
toi, että hän tykkää raken-

taa ja tältä koulutukselta hän 
odottaa saavansa lisää koke-
musta. Minna on rakentanut 
aiemmin pieniä piharaken-
nuksia. Ida, hänen tytär ker-
toi, että he löysivät ilmoituk-
sen netistä ja innostuivat heti 
koulutuksesta. Naisia ei häi-
ritse se, että kurssi on mies-
valtainen. Päinvastoin he 
kertoivat viihtyvänsä oikein 
hyvin. Miehet eivät kuulem-
ma ole niin äkäisiä! Naiset 
toivoivat, että koulutuksen 
jälkeen moottorisahan käyt-
tö olisi niin luontevaa, että 
he tohtisivat tehdä itse jon-
kin hirsirakennuksen.

Puuteollisuudenhallin ta-
kapihalla opiskelijoilla on 
tekeillä ensimmäinen ait-
takehikko. Opetuksellinen 
tavoite on, että opetellaan 
veistämään hirsikehikko 
tuoreista rungoista, käsin-
veistotyönä. Tätä taitoa tul-
laan heti tarvitsemaan kor-
jausrakentamisen kohteissa, 
kun lähdetään kengittämään 
vanhoja hirsirakennuksia. 
Koulutuksessa opetellaan te-
kemään yleisimpiä salvos-
tyyppejä muun muassa lo-
henpyrstö- ja lukkonurkkaa, 
joita löytyy useimmista hir-
sirakennuksista. Koulutuk-
sessa hyvät perusteet hirsi ja 
korjausrakentamiseen sekä 
erilaisten työvälineiden tur-
valliseen käyttöön.

Monia eri  
tavoitteita
Opettaja Marko Kehusmaal-
la on pitkä kokemus hirsi- ja 
korjausrakentamisesta. Hän 
kävi restauroinnin kisälliksi 
2000-luvun alussa, jonka jäl-
keen hän jäi heti työelämään. 
Lisäksi Marko on suorittanut 
erikoisammattitutkinnon 
restaurointimestariksi. Mar-
ko pitää koulutuksen pitkä-
aikaisuutta erittäin hyvänä, 
koska ajan kanssa työmene-
telmät ja korjausrakentami-
sessa käytettävät materiaalit 
tulevat tutuiksi. Tavoitteena 
on antaa opiskelijalle riittä-
vät valmiudet toimia työn-
tekijänä alan yrityksissä tai 
perustaa oma firma. Marko 
toivoo, että pudasjärviset ot-
taisivat häneen yhteyttä, jos 
on tarvetta pienikokoisten 
rakennuksien esimerkiksi 
saunojen tai aittojen korjauk-
siin tai kengityksiin oppilas-
työnä.

Taivaskoskelaiselle Mik-
ko Määtälle puu on ollut 
tutuksi yli 40 vuoden työ-
rupeaman kautta, mutta ra-
kentaminen on jäänyt vä-
hemmälle. Mikko halusi 
tulla koulutukseen oppi-
maan uutta. Hänellä on tar-
koitus rakentaa saatujen 
oppien myötä oma mökki 
saunoineen. Mikko uskoo, 

Kaarlo Mehtäjärvi ja Jani Ahonen tekevät hirteen varausta.

Vesa Kokko, Mikko Määttä, Minna Karppinen, Ida Karppinen, Kaarlo Mehtäjärvi ja opettaja 
Marko Kehusmaa. Monet työvälineet tulevat tutuiksi ja osa on tehty itse kurssin aikana.

että hänen pitkä yrittäjyys-
kokemus yhdessä suoritetun 
koulutuksen kanssa anta-
vat hänelle mahdollisuuksia 
työllistymiseen.

Pudasjärveläisen Vesa 
Kokon motivaatio koulu-
tukseen tulemiseen on saa-
da itselleen uusi ammatti. 
Hirsi- tai korjausrakentami-
nen on hänelle uutta, mutta 
työvälineiden käyttö on tut-
tua. Vesa löysi kurssin TE-
keskuksen kurssitarjonnas-
ta. Hirsihommat ovat aina 
kiehtoneet Vesaa ja tämän-
hetkinen

elämäntilanne mahdollis-

ti hänelle mahdollisuuden 
opiskeluun.

Kaarlo Mehtäjärvi asuu 
viikot opiston asuntolassa 
ja vapailla hän ajelee Palta-
moon. Kaarlon mielenkiin-
to hirsi- ja korjausrakenta-
misen kouluttautumiseen 
vahvistui, kun hän huoma-
si alan

ajankohtaisuuden ja ky-
synnän. Kaarloa kiinnostaa 
myös vanhojen rakennusten 
historiallinen rakennuspe-
rinne sekä miellyttää kurs-
sin kokonaisuus ja ainutlaa-
tuisuus.

- Muutama vuosi sitten 

ostin vanhan kansakoulun 
ja sieltä löytyi vähän korjat-
tavaa. Siitä se ajatus kurssille 
tuloon lähti, kun piti saada 
kengittäjää. Ei niitä oikein 
meiltä päin löytynyt, niin 
piti opetella itse. Minulla on 
kaksikin motivaatiota opis-
kella tätä alaa. Ensiksi oma 
projekti pitää saada 

kuntoon ja toiseksi halu-
an perustaa oman firman, 
jonka kautta voin työkse-
ni tehdä näitä hommia, ker-
toi Jani Ahonen Hirvensal-
melta.

Ape Nieminen

Jani Ahonen on oppinut, että varauksen tekemisessä on mon-
ta eri työvaihetta ennen kuin hirsi istuu hyvin seuraavan hir-
ren päälle.

Vesa Kokko ja Mikko Määttä löysivät mieleisensä kurssin. 
Opettaja Marko Kehusmaa piirtää mallia, minkä verran hirren 
selästä kärsii vielä ottaa pois.

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoneuvosto kokoontui 
maanantaina 28.2. Talous-
päällikkö Timo Niskanen 
on jättänyt irtisanoutumisil-
moituksen Pudasjärven seu-
rakunnan talouspäällikön 
virasta toukokuun alusta al-
kaen tultuaan valituksi Suo-
men Metsäkeskuksen talous-
päälliköksi. Neuvosto myönsi 
Niskaselle eron talouspäälli-
kön virasta 1.5. alkaen. 

Päätettiin julistaa talous-
päällikön virka haettavak-
si 1.5. alkaen. Viran kelpoi-
suusehtona on yliopistossa 
suoritettu virkaan soveltuva 
tutkinto tai vähintään traden-

omi (AMK) tai aiempi vastaa-
va opistoasteen kaupallinen 
tutkinto. Lisäksi edellyte-
tään riittävää perehtyneisyyt-
tä seurakunnan tai muun 
julkisyhteisön talouteen ja 
hallintoon. Valittavalta edel-
lytetään suomen kielen erin-
omaista suullista ja kirjallista 
taitoa sekä ruotsin kielen tyy-
dyttävää ymmärtämisen tai-
toa.

Tonttikaupan  
ostotarjoukselle ei 
hyväksyntää
Pudasjärven Vanhusten-
taloyhdistys ry on lähettä-

nyt seurakunnalle 12.1. päi-
vätyn tontin ostotarjouksen, 
jossa se tarjoutuu ostamaan 
vuokraamansa noin 21 480 
neliön rivitalojen tontit hin-
taan 3,5 euroa neliömetri. 
Tontit sijaitsevat seurakun-
takeskuksen vieressä Ku-
renalan keskustassa. Kiin-
teistötyöryhmä on käsitellyt 
kokouksessaan ostotarjous-
ta ja todennut, ettei se puolla 
kirkkoneuvostolle Vanhus-
tentaloyhdistyksen tontin os-
totarjouksen hyväksymistä. 
Kirkkoneuvosto asettui kiin-
teistöryhmän kannalle, eikä 
hyväksynyt tontin ostotarjo-
usta esittelytekstissä maini-

tuin perustein.
Seurakunnalla on voi-

massa oleva kiinteistöhuol-
topalveluiden sopimus Kiin-
teistöhuolto Riekin kanssa 
helmikuusta 2011 alkaen. So-
pimukseen kuuluu mm. seu-
rakuntakeskuksen ja Hil-
turannan leirikeskuksen 
kiinteistöhuoltotyöt. Riekki 
oli lähettänyt hinnankorotus-
ehdotuksen, joka hyväksyt-
tiin 1.3. alkaen.

Kellotapulin  
tornin laho-osat 
korjataan
Kirkon kellotapulin tornin 

laho-osien korjaukseen on 
varattu talousarvioissa 20 000 
euron määräraha. Korjauk-
sesta ja maalauksesta tehtiin 
työseloste Insinööritoimis-
to Antti Karjalaisen toimes-
ta, jonka pohjalta tehtiin tar-
jouspyyntö. Tarjouksen jätti 
määräaikaan mennessä kak-
si urakoitsijaa, joista hyväk-
syttiin edullisempi RS-Install 
Oy:n tarjous 16 120 euroa.

Kirkkoherra on käynyt 
diakoniaviranhaltijoiden 
kanssa tehtävänkuvaukset 
läpi. Keskusteluissa nousi 
esiin yhteisvastuun keräys-
päällikön tehtävän tuoma li-
sävaativuus toiseen virkaan. 

Tämä kirjataan keräyspääl-
likön tehtävää hoitavan dia-
koniaviranhaltijan tehtä-
vänkuvaukseen erityisenä 
perusteena. Neuvosto vah-
visti virkojen tehtäväkoh-
taisen palkan ja kirjasi yh-
teisvastuun keräyspäällikön 
tehtävät toisen diakoniavi-
ran perusteeksi.

Tarkistettiin myös kirjan-
pitäjän palkkaa kirkkoherra-
viraston hoidosta tuoman li-
sävastuun vuoksi.

PUDASjärveläinen -lehti

Seurakunnan talouspäällikön virka haettavaksi
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TYYLIKÄSTÄ MUOTIA AIKUISILLE

PUDASJÄRVI 7.-9.3.2022
Kauppatie 3, entinen Kirjakaupan tila

PALJON

TALVI-

SESONGIN

TUOTTEITA

ALE-

HINTAAN!_______

_______

Lisätietoja:
Outi

Juutilainen
040 5687 266

Nevakivi Oy järjestää kaikil-
le avoimen musikaalimatkan 
22.-24.4.2022 Helsingin Mes-
sukeskuksen Amfi-teatte-
riin nauttimaan rakastetusta 
Grease -musikaaliklassikos-
ta. Perillä yövytään laaduk-
kaasti remontoidussa Origi-
nal Sokos Hotel Presidentissä 
kahden hengen huoneissa. 
Matka tehdään Nevakiven 
tasokkaalla turistibussilla.

Ajankohtana on huhti-
kuu ja ilmoittautumisten vas-
taanotto on meneillään. Ko-
ronatilannetta luonnollisesti 
seurataan ja sen mukaisesti 
toimitaan, joten vaikka mat-
kan varaakin tässä vaiheessa, 
se on mahdollista perua vielä 
maaliskuun 14. päivään asti 
ilman kuluja. 

Grease -musikaali on vas-
tustamaton sekoitus 1950-lu-
vun popkulttuuria, teinimei-
ninkiä, nuorta romanssia, 
rock´rollia, kovia kundeja 
sekä ihania mimmejä. 

Esitys on täynnä hyvää 
energiaa ja elämäniloa, mu-
kaansatempaavia tansseja ja 

Musikaalimatka Helsinkiin

Nevakiven tasokkaat bussit kuljettavat asiakkaansa turval-
lisesti niin paikallisesti kuin tilausmatkoilla.

huikeaa musiikkia täynnä hit-
tejä, kuten Summer Nights, 
Greased Lightning, Hopelessly 
Devoted To You ja You´re The 
One That I Want. 

Musikaalin käsikirjoituk-
sesta, säveltämisestä sekä sa-
noituksista vastaavat ame-
rikkalaiset näyttelijät ja 
näyttämömusiikin taitajat Jim 
Jacobs ja Warren Casey, suo-
mennoksen on tehnyt Mik-
ko Koivusalo. Puvustajana on 

muotisuunnittelija Teemu 
Muurimäki ja ohjaukses-
ta sekä koreografiasta vas-
taavat tanssinopettaja Mar-
co Bjurström ja tanssija Peter 
Pihlström.

Varauksia otetaan vas-
taan sähköpostilla osoittees-
sa nevakivi@nevakivi.fi tai 
soittamalla numeroon 08 822 
052.

Terttu Salmi

Elämme tulehdusherkkää ajanjaksoa
Ottakaamme jo iisimmin 
mielipiteet ja ajatelkaamme jo 
yhteistä turvallista maatam-
me, mihin olemme menossa, 
jos tiimikeskustelut ja -pää-
tökset eivät synnytä muuta 
kuin eripuraa.

Meidän täytyy pystyä 
enempi panostamaan jokai-
sen sen naapurinkin hyvin-
vointiin eikä vain omien sei-
nien sisälle!

Olen huomannut suurta 
varovaisuutta ja jopa pelkoa-
kin tämän koko korona ajan. 
Nyt suurta huolta lisäksi tuo 
Ukrainan tantere. Venäjän 
sekä Yhdysvaltain pakot-
teet on langettu käytäntöihin 
maailmassamme. Olemme 
suuressa kriisissä pian. Köy-
hyys kasvaa ja laajenee. Elin-
tarvikkeet kallistuvat, kaikki 
kallistuu.

Turpeen alasajo oli 

suuri virhe. Pian suo-
mi ”jäätyy” kuten Saksa. 
Turverekka+hakeralli Suo-
meen on nyt vaarassa myös 
ja kun Suomen turvetta ei 
voida eikä saada käyttää, kun 
se ajettiin alas. Kiitos nyky-
hallituksen! 

”TURVE ON KRIISI-
AJAN HÄTÄVARA!” Miten 
tulemme pärjäämään jatkos-
sa? Mistä saamme lämmöt, 
sähköt, pankkipalvelut yms. 
normaalit päivittäiset tar-
peet? Sähköttä on todella vai-
keaa elää!

Täytyykö meidän pa-
kon edessä alkaa suunnitte-
lemaan varalämmön ja -säh-
kön saantia? Ennen oli joka 
talossa leivinuuni ja hällä, 
oma vesikaivo, öljytiukut. 
Lehmät pihanperällä ja talo-
udet muutoinkin omavarai-
siä kasvimaineen.

Entä, jos sota syttyy myös 
Suomeen? Pärjäisimmekö? 
Tässä on tullut usein mie-
leen lapsuuden kahvipöy-
täkeskustelut, kun isä ohjasi 
meitä lapsia ja myös vierail-
leen puhui: ”Muistakaa, äl-
kää ikinä härnätkö Venäjää, 
älkää koskaan menkö sano-
maan mitään ohjaavaa, äl-
kääkä menkö määräämään 
niiden toimia. Jos sen teette, 
olette vaarassa.”

Luulisin, että edesmen-
neen sotaveteraani-isäni neu-
voa olisi nyt hyvä noudattaa, 
kaikkialla ja kaikkien.

Välitetään siitä heikom-
mastakin ja eläisimme sovus-
sa ja rakkaudessa, jotta tun-
tisimme turvallisemmaksi 
olomme.

Kaisu 
Heikkinen 

TuTusTu kaikkiin malleihin osoiTTeessa brplynx.com

Kun ennakkotilaat uuden kelkkasi 
31.3.2022 mennessä, saat valitsemasi 
Build Your Ride -ohjelmaan kuuluvat 
varusteet tehdasasennettuna. 
Rakenna oma kelkkasi osoitteessa 
brplynx.com

Ehtoja sovelletaan.

500 € 
arvoinen

lisävarusTe-lahjakorTTi 
kun TilaaT muun  

2023 lynx-kelkan*

1000 € 
arvoinen lisävarusTe-

lahjakorTTi kun TilaaT 
2023 shredder 850 e-Tec 

-kelkan

uusi kelkkasi 
odoTTaa

Tilaa  
keväT ennakko-

mallisi 
viimeisTään  

31.3.

varaa nyT mallivuoden  
2023 lynx-kelkka

eTusi jopa
1000 €
Ennakkotilaajan edut koskevat 31.3.2022 mennessä tehtyjä tilauksia. Ehtoja sovelletaan.

lisäksi saaT

4 vuoden Takuun ilman 
kilomeTri rajoiTusTa
kaikkiin 2023 lynx-kelkkoihin*

lisäeTuna nopeimmille: Katso kaikki Build 
Your Ride -optiot

build your ride

* etu ei koske Rave 120 tai Rave 200 -malleja.

*Rave 120 ja Rave 200 -malleissa on 2 vuoden takuu.

Tarjousta ei voi luovuttaa tai myydä eteenpäin tai yhdistää muihin tarjouksiin. BRP pidättää oikeuden muutoksiin.  
Ota aina yhteyttä jälleenmyyjääsi valitessasi tarpeisiisi sopivaa moottorikelkkaa.

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit ™, ® ja BRP-logon.  
‡Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa 
tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia. Tutustu huolellisesti käyttöoppaaseen, turvallisuusohjeisiin sekä moottorikelkkasi 
turvamerkintöihin. Aja aina vastuullisesti ja turvallisesti ja käytä asianmukaisia turvavarusteita, mukaanlukien kypärän. Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä. Muista, että päihteet ja ajaminen eivät sovi yhteen.
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build your ride
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Tarjousta ei voi luovuttaa tai myydä eteenpäin tai yhdistää muihin tarjouksiin. BRP pidättää oikeuden muutoksiin.  
Ota aina yhteyttä jälleenmyyjääsi valitessasi tarpeisiisi sopivaa moottorikelkkaa.

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit ™, ® ja BRP-logon.  
‡Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa 
tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia. Tutustu huolellisesti käyttöoppaaseen, turvallisuusohjeisiin sekä moottorikelkkasi 
turvamerkintöihin. Aja aina vastuullisesti ja turvallisesti ja käytä asianmukaisia turvavarusteita, mukaanlukien kypärän. Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä. Muista, että päihteet ja ajaminen eivät sovi yhteen.

Jari Keskiaho 040 516 0430 • Sami Kaivorinne 040 560 5993 
Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi 

Puh. (08) 822 007
www.pienkonehuolto.fi

Pudasjärven kaupungin-
valtuuston kokousuutinen 

torstai 24.2. kokouksesta 
julkaistaan ensi viikon 10.3. 

Pudasjärveläisessä.
Heimo Turunen

Pudasjärven kaupunginvaltuuston kokousuutinen
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KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
•  VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
TYÖT
•  VAHINKOTARKISTUKSET
•  LASINVAIHDOT JA  

   -KORJAUKSET
•  KOLARIKORJAUKSET
•  AUTOMAALAUKSET
•  ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMOVAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

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

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi
Koskitraktori Oy • Varastotie 5, 93100 Pudasjärvi

posti@koskitraktori.fi • www.koskitraktori.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

LAKIPALVELUITA

MAARAKENNUSTA

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

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

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI
KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

ASIANAJOTOIMISTO 
EIJA HEIKKINEN OY

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi
KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

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

www.koillisauto.fiwww.koillisauto.fi

AUTOLKIIKE

Apteekki tiedottaa 
joditableteista

Mietitkö joditablettien tar-
vetta. Huomioi nämä:

Joditabletti otetaan vain 
viranomaisen kehotukses-
ta esimerkiksi ydinvoima-
laonnettomuuden yhtey-
dessä.

Ohjeista kerrotaan ra-
diossa, televisiossa ja In-
ternetissä. vain oikea-ai-
kaisesti otettu joditabletti 
estää tehokkaasti radioak-
tiivisen jodin kiinnittymi-
sen kilpirauhaseen.

Jodix-tableteissa kali-
umjodia on 130 milligram-
maa eli lähes tuhatker-

tainen määrä verrattuna 
normaaliin päivittäiseen 
jodintarpeeseen. Jodin 
yliannostus on vaarallista.

Joditablettia ei suosi-
tella, jos on yliherkkä jo-
dille tai on kilpirauhasen 
toimintahäiriö tai muu kil-
pirauhassairaus.

Suomessa ei ole tarvet-
ta hamstrata joditabletteja.

Kysy lisätietoa apteekin 
henkilökunnalta.

Terttu Puurunen
Apteekkari, Pudasjärven 

Apteekki

Uusia osallistujia uintikisassa
Helmikuun uintikisat pidet-
tiin Puikkarissa sunnuntaina 
20.2. Mukana oli peräti kah-
deksan uutta osallistujaa! 
Maaliskuussa uintikisat pi-
detään sunnuntaina 20.3. ja 
huhtikuussa kauden viimei-
set kisat sunnuntaina 24.4. 
kummatkin kello 17 alkaen.

Tulokset 
Tytöt 6 v vapaa 10 m 1. Nee-
mi Puominen 20.6, 2. Vilja 
Ivola 30.8. Pojat 7 v vapaa 25 
m 1. Konsta Lantto 36.3. Po-
jat 8 v vapaa 10 m 1. Nuut-
ti Hietala 17.2. Pojat 8 v va-
paa 25 m 1. Aappo Piri 46.3, 
2. Iiro Piri 47.4.  Pojat 9 v va-
paa 25 m 1. Urho Ivola 41.4.  
Pojat 10 v vapaa 25 m 1. Il-
mari Hietala 29.9. Pojat 10 m 
selkä 25 m 1. Ilmari Hietala 
31.8.  Tytöt 12 v rinta 50 m 1. 

Iiris Piri 1.02.  Tytöt 12 v sel-
kä 50 m 1. Iiris Piri 57.9. Po-
jat 12 v vapaa 50 m 1. Ahti 

Tuomainen 39.6.  Pojat 12 v 
rinta 50 m 1. Ahti Tuomai-
nen 57.9. Pojat 13 v vapaa 

50 m 1. Jere Kaukko 36.2, 2. 
Jere Vengasaho 47.6, 3. Oli-
ver Hiltula 49.2. 

Helmikuun uintikisat pidettiin Puikkarissa sunnuntaina 20.2. Mukana oli peräti kahdeksan 
uutta osallistujaa! 
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA VAKUU-
TUSPALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

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

Meiltä:

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

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

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

Anon Ase ja Tukku

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

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

SALAOJATYÖT JA SADEVESIJÄRJESTELMÄT  
AMMATTITAIDOLLA

Ari Mansikkamäki

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

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

Suora yhteys 
pankkiisi

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

Rahoituspalvelut 
Illikainen Katri  010 257 1949 
Semin Tiina 010 257 1910 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935 
Dahl Merja-Leena 010 257 1902

Sijoituspalvelut 
Graber Soile  010 257 1939 
Naumanen Jenni  010 257 1950
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

PAINOTUOTTEET

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

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

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

METALLINKIERRÄTYSTÄ

OSTETAAN
044 783 1121 
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA- 
PALVELUT!

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. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

Futsal-Kakkosessa pelaava 
FC Kurenpojat aloitti sarjan 
loistavasti. Saldona kahdek-
sasta ensimmäisestä pelistä 
oli seitsemän voittoa ja yksi 
tappio. Tässä vaiheessa 
joukkue oli sarjakakkosena 
vain pisteen HauPaa jäljessä.

Viimeisen kuukauden 
aikana on tuloskunto kui-
tenkin romahtanut ja seu-
rauksena on kaksi tappio-
ta ja kaksi tasapeliä. Ensin 
tuli tappio Raahen vierasot-
telussa AS Moonia vastaan 
3-5, vaikka vielä tauolla Ku-
renpojat johtivat 3-1. Toinen 
tappio tuli sitten kotona, jol-
loin KePS oli parempi 8-4. 
Tässäkin pelissä vielä tauko-
tilanne oli tasan, mutta ke-
miläiset ratkaisivat ottelun 
pelin loppupuoliskolla.

Kaksi viimeisintä peliä 
ovat olleet vähämaalisia ja 
molemmissa Kurenpojat on 
joutunut tyytymään johto-
asemasta tasapeliin. Ensin 
kotihallissaan Kurenpojat oli 
kiinni voitossa vielä pari mi-
nuuttia ennen täyttä aikaa, 
mutta sitten MBKU tasoitti 
lukemiksi 2-2.

Viime lauantaina 26.2. 

Kurenpojilla vaikea helmikuu
Kurenpojat matkasi Ouluun 
FC Netsin vieraaksi. Maa-
linteko oli edelleen vaikeaa. 
Ottelun toisella jaksolla Ku-
renpojat onnistui lopulta te-
kemään johtomaalin, jonka 
jälkeen sillä oli mahdolli-
suudet moneen lisämaaliin. 
Maalia joukkue ei kuiten-
kaan saanut. Sitä vastoin 
vastustaja onnistui pelin lo-
pussa tekemään loppuluke-
miksi 1-1.

Huolimatta heikos-
ta helmikuusta Kurenpojat 
on edelleen sarjakakkose-
na, kun sillä on jäljellä enää 
kaksi peliä. Molemmat pelit 
ovat jo sarjavoiton varmista-
nutta HauPaa vastaan. En-
simmäinen koitos on kotona 
jo ensi lauantaina.

P19 -joukkueella 
ottelusuma
Kurenpoikien P19 pelasi vii-
kon sisällä peräti neljä Fut-
sal-Liigan peliä lohkossa 
C. Jo viime viikon lehdessä 
kerrottiin Kurenpoikien ko-
measta 8-2 kotivoitosta loh-
kon kärkijoukkueesta. Sama 
joukkue eli AS Moon oli vas-

tassa kolme päivää myö-
hemmin Raahessa. Kuren-
pokien vauhti ei hiipunut 
vieraissakaan, vaan tuomi-
sena oli jälleen upea 8-5 voit-
to.

Heti seuraavana päi-
vänä Kurenpojat matkusti 
Haukiputaalle, jossa vastas-
sa oli lohkon kärkeen nous-
sut HauPan ja FC Kemin 
yhdistelmäjoukkue. Kuren-
poikien kolmen ottelun voit-
toputki katkesi lopulta niuk-
kaan 4-5 tappioon. 

Sunnuntaina 27.2. Kuren-
pojat matkasi Liminkaan, 
jossa vastassa oli LiPK. Ku-
renpojat oli kuukausi aikai-
semmin kotipelissään teh-
nyt uskomattoman nousten 
viiden maalin takaa tasatu-
lokseen. Limingassa alku oli 
hyvä ja joukkue johti reilun 
minuutin jälkeen jo 2-0. Sen 
jälkeen LiPK kuitenkin ta-
soitti ja Aaro Lapinlammen 
hyvästä maalivahtipelis-
tä huolimatta meni lopulta 
7-3 johtoon ennen kuin Ku-
renpojat aloitti takaa-ajon. 
Vain 48 sekuntia ennen pe-
lin loppua onnistui kovasti 
itseluottamusta saanut Nik-

Niklas Kokko maalasi Limin-
gassa. Kuva Pieta Niemelä.

Kaupungin tekemässä talou-
den sopeuttamisohjelmas-
sa on vuonna 2020 tehty seu-
raavanlainen päätös, koskien 
lasten välipaloja: Ei-lakisää-
teiset extra-palvelut, kuten 
välipalat ovat noin 300 000 
euroa/vuosi. Välipalaa tar-
jotaan jatkossa vain esikou-
lu- ja alakouluikäisille, joilla 
päivä kestää kello 15 saak-
ka (koulutyö tai iltapäiväker-
ho). Välipalan tarjoaminen 
perustuisi vanhempien teke-
mään tilaukseen.

Kipinän koulun 
lasten kannal-
ta tämä päätös 
ei ole kovinkaan 
hyvä. Tammi-
kuussa 2022 Kipi-
nän koulun oppilai-
den välipalojen tarjoaminen 
lopetettiin. 

Kun tätä kyseistä päätöstä 
on tehty, niin onko siinä otet-
tu huomioon, että Kipinäs-
sä koululaisten päivä alkaa 
jo kello 8.30?  Pitkänä päivä-
nä, jolloin välipala on ennen 
tarjoiltu, koulu loppuu oppi-
lailla 14.15. Esimerkiksi Hir-
sikampuksella koulu alkaa 
kello 9 ja päättyy pitkänä päi-
vänä kello 15. Ajallisesti tätä 
eroa koulupäivän pituuteen 
tulee 15 minuuttia. Lisäksi 
Kipinässä näihin aikataului-
hin vaikuttavat oppilaiden 

koulukuljetukset.
Suurin osa Kipinän kou-

lun oppilaista on kuljetus-
oppilaita, jolloin todellisuu-
dessa heidän päivänsä alkaa 
jo paljon aiemmin kuin 8.30, 
ensimmäiset oppilaat ovat 
koululla jo 7.40. Koulupäivä 
päättyy myös paljon myö-
hemmin kuin 14.15. Viimei-
simmät oppilaat ovat koto-
na vasta 15.15. Pisimmillään 
kuljetusoppilaiden päivän 
pituudeksi tulee seitsemän ja 

puoli tuntia. Kyllä väit-
täisin, että aikuis-

takin ihmistä al-
kaa siinä ajassa 
jo huikoa ilman 
välipalaa. Lisäk-

si tämä välipa-
lojen lopettaminen 

laittaa oppilaat epätasa-ar-
voiseen asemaan. Osa oppi-
laista tuo välipalat kotoaan ja 
osalla niitä ei ole ollenkaan. 
Lasten välipalat ovat keske-
nään erilaisia, joka aiheuttaa 
myös ongelmia.

Toivoisin, että tämän vä-
lipalojen lopettamisen pää-
töksen tehneet ottaisivat asi-
an vielä harkintaan. Ei ole 
kovin reilua, että lapset jou-
tuvat olemaan nälissään vain 
sen takia, että koulu ei Kipi-
nässä lopu kello 15! 

Sanna Parkkila

Välipala-asia 
Kipinässä toivotaan 

vielä harkintaan

las Kokko tekemään tilan-
teeksi 7-6. 

Otto Niemelä laukoi vielä 
kerran pallon liminkalaisten 
maaliin. Ottelun loppusum-
meri alkoi kuitenkin soida 
juuri ennen kuin pallo ylitti 
maaliviivan eikä maalia hy-
väksytty. Vielä viime kau-
della maali olisi hyväksyt-
ty, mutta sääntöä muutettiin 
tälle kaudelle. 

Joka tapauksessa Kuren-
pojat voi olla tyytyväinen 
viimeaikaisiin otteisiin. Jäl-
jellä joukkueella on vielä 
ensi sunnuntaina yksi koti-
peli, jossa sillä on vastassa 
Tervarit-j Oulusta.

FC Kurenpojat 
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Pudasjärven Vanhustentaloyhdistys ry:n
YHDISTYKSEN 
KEVÄTKOKOUS 

pidetään keskiviikkona 23.3.2022 klo 14.00,
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 yhdistyk-

sen toiminnasta edellisenä vuonna.
7.  Esitetään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajan 

antama lausunto niistä, sekä vahvistetaan tilinpää-
tös.

8.  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johto-
kunnalle ja toimitusjohtajalle.

9.  Muut esille otettavat asiat.
10. Kokouksen päättäminen.

 
Tervetuloa!

Pudasjärvellä 1.2.2022
JOHTOKUNTA

Pudasjärven Reserviupseerit ry  
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS 
 ma 21.3.2022 klo 18.00 Pudasjärven 

Kaupungintalo, kokoustila Otava.
Käsiteltävänä ovat sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

Keinäsperän Eräpojat ry:n  
VUOSIKOKOUS 

 la 12.3.2022 klo 14.00 Juurikassa.
Johtokunta kokoontuu klo 13.00.

Johtokunta

T E A T T E R I R E T K I  
lauantaina 19.3. Taivalkosken teatteriin 

”Murha matkustajakodissa” -näytökseen. 
Lähtö Oikopolun pysäkiltä klo 11.30 

ja paluu noin klo 17. Hinta jäsen 15 €, ei jäsen 25 €, 
sisältää matkan ja lipun. 

Pudasjärven alueen Sydänyhdistys ry:n 

Tervetuloa!

Ilmoittautuminen Heimolle 11.3. mennessä, 
0400 385 281 (miel.tekstiviesti). 

Koskenhovilla 
su 6.3.2022 klo 18.00.

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura

BINGO 

Tervetuloa! 

ELÄKELIITTO PUDASJÄRVEN 
YHDISTYS RY JÄRJESTÄÄ

MATKAN HAUKIPUTAAN JATULIIN 
la 9.4.2022 katsomaan Kulkukoirat 

laulunäytelmä -esitystä. 
Lähtö Oikopolun pysäkiltä klo 16.30.

Hinta 35 € (sis. matkat ja lipun). Arpajaiset! 
Ilmoittautumiset 14.3.2022 mennnessä 

Reijo Pekkala 0400 281 023.      

Tervetuloa! 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS 

 ke 23.3.2022 klo 18.00 seurakuntatalolla.

Pudasjärven maa- ja 
kotitalousnaiset ry:n ja 
Pudasjärven maamiesseura ry:n

Hallitus

Pudasjärven 
kehitysvammaisten tuki ry:n  

YLEINEN KOKOUS 
  ma 21.3.2022 klo 18.00 

Pudasjärven kaupungintalolla.
Asialistalla on sääntömääräiset asiat ja 
yhdistyksen sääntöjen muuttaminen. 

Johtokunta kokoontuu klo 17.30. Kahvitarjoilu! 

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).

Lippu 5€. Mielellään lähimaksu kortilla (käteinenkin käy).  
C-oikeudet (olut, siideri)

Pintamon kyläseura

 la 5.3. klo 20-24
TULOSSA: 19.3. ÄSSÄT

2.4. SAMI ROSHOLM & CASANOVA

KaraoKeTanssiT KaraoKeTanssiT 
PinTamollaPinTamolla

Kauppatie 7, Pudasjärvi 
010 666 8420

HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI

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

 Tervetuloa viihtymään.
Muistathan hyvän hygienian. 

 Tule vain terveenä

Lauantaina 5.3.Lauantaina 5.3.

CHORALECHORALE
Ennakkolippu Kurenkoskessa 4.3. Ennakkolippu Kurenkoskessa 4.3. 

saakka 17€.saakka 17€. L Lippu ovelta 22 € sis. ep.ippu ovelta 22 € sis. ep.

Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250

MYYTÄVÄNÄ saunallinen rivitalokaksio 46 m2 
(lasitettu terassi+varasto)

Rajamaantiellä palvelukeskuksen vieressä. 
Puh. 0400 403 388.

HIIHTOLOMAHOMMAA LAPSILLE  
JA NUORILLE
KE 9.3.
11.00-13.00 Luistelua ja mäenlaskua Rajamaan- 
 rannassa. Tarjoamme kaakaota!
12.00- 16.00  Puikkarissa vesitrampoliini ja  
 välineuintia.

T0 10.3.
10.30 – 12.00  Perhepeuhula, Tuomas Sammelvuo  
 -sali.
13.00 – 15.00  Temppukerho, Tuomas Sammelvuo  
 -sali.

PE 11.3.
11.00-13.00  Palloilua Tuomas Sammelvuo  
 -salissa. Säbä ja pingis.

Liikuntapalvelut

www.pudasjarvi.fi/liikunta

LIIKUNTAPALVELUT

Kaisa Manninen jatkaa Syöpäosaston puheenjohtajana
Pohjois-Suomen Syöpäyh-
distys Pudasjärven osas-
ton vuosikokous pidettiin 
torstaina 17.2. seurakun-
takodissa. Vuoden 2021 
toimintakertomus ja ti-
linpäätös hyväksyttiin ja 
johtokunnalle myönnet-
tiin vastuuvapaus. Viime 
vuoden varsinaisesta toi-
minnasta mainittakoon 
syksyllä aloitettu kerhotoi-
minta, ohjelmallinen pik-
kujoulu Palvelukeskukses-
sa sekä Pohjois-Karjalaan 
suuntautunut hyvin sisältö-
rikas syysretki. Se oli alun 
perin tarkoitus toteuttaa jo 
edellisvuonna, mutta koro-
natilanne muutti suunnitel-
mia. Varainhankintaan liit-
tyen Pudasjärven osasto oli 
mukana Kurenalan Kyläyh-
distyksen organisoimas-
sa yhteislaulu-peräkärry-
kirppistilaisuudessa, jossa 

myimme kahvia, räiskäleitä 
ja makkaroita. Kahvilapal-
velujamme käytti parisen-
sataa henkilöä. Osastom-
me 11 innokasta jäsentä sai 
syksyllä myytyä Roosa nau-
hat muutamassa tunnis-
sa kartuttaen näin osastom-
me varainhankintaa. Lisäksi 
kaupungin myöntämä toi-
mintatuki on edesauttanut 
osastomme toimintaa täs-
sä laajuudessa. Koronatilan-
teesta johtuen useita toimin-
tasuunnitelmaan kirjattuja 
tapahtumia jäi toteutumatta 
ja toimintoihin osallistunei-
den lukumäärät jäivät jon-
kin verran aikaisempia vuo-
sia pienemmiksi. 

Vuosikokous hyväksyi 
toimintasuunnitelman ja ta-
lousarvion vuodelle 2022. 
Toimintasuunnitelmaan kir-
jattiin mm. säännöllinen ker-
hotoiminta, ruskaretki Lap-

piin, osaston 30-vuotisjuhla 
pikkujoulun merkeissä, to-
rin infopisteen hoito ainakin 
muutamana päivänä sekä 
muut perinteiset toiminnot.

Vuosikokous valitsi osas-
ton puheenjohtajaksi Kaisa 
Mannisen ja totesi, että vii-
me vuonna valitut henkilöt 
jatkavat johtokunnan jäse-
ninä toimikauden 2021–2022 
loppuun, jonka jälkeen kaik-
ki ovat erovuorossa. Johto-
kuntaan kuuluu puheenjoh-
taja Kaisa Manninen, Sanni 
Nissi, Aino Timonen-Nis-
si ja Maire Puhakka, joka on 
myös osaston sihteeri ja ra-
hastonhoitaja. Toiminnan-
tarkastajaksi valittiin Maarit 
Vähäkuopuksen ja varatoi-
minnantarkastajaksi Hei-
mo Turusen. Pudasjärven 
osaston vuosikokouksista ja 
mahdollisista ylimääräisis-
tä kokouksista tiedotetaan 

jäsenille Pudasjärveläinen 
-lehdessä.

Mikäli haluat liittyä osas-
tomme jäseneksi, voit teh-
dä sen Pohjois-Suomen Syö-
päyhdistys ry:n kotisivuilla. 
Sivuilta löytyy paljon asiaa 
yhdistyksen toiminnasta ja 
ajankohtaisista asioista. Jos 
kuitenkin tuntuu mukavam-
malta kysyä jäsenyydestä 
paikallisilta henkilöiltä, niin 
mielellämme vastaamme 
puheluusi, joko Kaisa Man-
ninen 044 3381 717 tai Maire 
Puhakka 044 9707 813. 

Osaston kevätkauden 
kerhot pidetään seurakun-
takodilla maanantaina 7.3., 
4.4. ja 2.5. Maaliskuun ker-
hossa laitamme vireille rus-
karetken, joten tulkaahan 
mukaan ideoimaan ja suun-
nittelemaan!

Maire Puhakka

MYYDÄÄN KUUSAMON MUIKKUA, MYYDÄÄN KUUSAMON MUIKKUA, 
SAVUKALAA, NEULAMUIKKUA. SAVUKALAA, NEULAMUIKKUA. 

HYVIÄ TARJOUKSIA! HYVIÄ TARJOUKSIA! 
PUDASJÄRVEN SPUDASJÄRVEN S--MARKETIN PIHALLA MARKETIN PIHALLA 

PE 4.3. ALKAEN KLO 12. PE 4.3. ALKAEN KLO 12. 
P. 044 013 1493/VILJO KARJALAINEN. SÄÄVARAUS.P. 044 013 1493/VILJO KARJALAINEN. SÄÄVARAUS.www.oulunseudunkilpi.com

Oulun Seudun KILPI ry. 

KILPIRAUHASSAIRAIDEN 
VERTAISTUKI- / JÄSENILTA

PUDASJÄRVELLÄ
torstaina 10.3. klo 17.00.

HUOM! Kokoontumispaikka muuttunut: 
Seurakuntatalo, Varsitie 12.

Katsomme unilääkäri Reijo Laatikaisen haastattelun: 
Uni ja jaksaminen. Kahvitarjoilu ja arpajaiset. 

Tervetuloa!
Muutama paikka vapaana Ulla Slaman luennolle Raaheen 

la 26.3. Lisätietoa Tuula Vikströmiltä 050 485 5845 tai 
oskilpirauhasyhdistys@gmail.com
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Isäntämies meni ensimmäistä kertaa hienoon ra-
vintolaan. Hän silmäili ruokalistaa ja kysyi tarjoili-
jalta: – Mitä tämä kaviaari on?
Tarjoilija: – No . . . se on mätiä . . . ikään kuin ka-
lan munia.
Isäntä: – Vai niin. Minäpä otan sitten kaksi. Kovak-
si keitettyinä. 

* * *                                             
Kaupunkiin oli perustettu uusi ravintola. Sen eri-
koisuutena oli jänismuhennos. Ruokakriitikko tilasi 
muhennoksen, makusteli sitä ja kutsui kokin paikalle:
– Tämä jänismuhennoshan maistuu ihan hevosenli-
halle?
– On siinä vähän hevosenlihaa seassa, myönsi kokki.
– Jaaha, kuinka paljon? 
– Puolet ja puolet, puolet hevosesta ja puolet jänik-
sestä.

* * *
Siinäpä pari makupalaa Henrik Oinosen ”Vitsivalios-
ta” (Karisto Oy 2011).                                                     
Valioiden joukkoon on kelpuutettu myös laihialaisia, 
pyöräilijöitä, koululaisia ja –                                                                                                           
tietysti! – Pikku-Kalle: 
Opettaja pyysi lapsia piirtämään vihkoonsa kehän. 
Muut piirsivät ympyrän, mutta Pikku-Kalle neliön.  
– Mikäs kehä se tuommoinen on? ihmetteli opettaja. 
Kalle: – Nyrkkeilykehä!

* * *
Kysymys: Mitä laihialaiset tekevät, kun on kova pak-
kanen?
Vastaus: Lämmittelevät kynttilän vieressä. Kysymys: 
Mitä he tekevät, kun 
pakkanen kiristyy? Vastaus: Sytyttävät kynttilän.

* * *
Mies oli jättänyt pyöränsä kunnantalon eteen. Polii-
si: – Ette voi jättää pyöräänne tähän. Tänne on tulossa 
muun muassa kunnanvaltuutettuja.
Mies: –Minä otan riskin. Pyörä on lukittu.

* * *
Nettituttumme Tuula Nousiaisen lähetti Savo-
laishoroskooppinsa osan 3 / 4:
Ilves: (23.7.–22.8.): Sinusta tuntuu, että vanahenet 
ihan silimissä. korvattii alakaa työntee tupsukarvoo. 
Mittää et asialle maha, se on sinun kohtalos. Joskus-
han vanahuus ja viisaus kuuluvat yhteen – mutta ee 
kuitenkaa sinun tappauksessas.
Ikäneito: (23.8.–23.9.): Tänä vuonna viskoot turhat es-
tot nurkkaan ja ruppeet rymyämmään! Liikunta kuu-
luu entistä tiukemmin sinun ja lähheistes elämään. 
Erityisen rivakkoo liikuntoo suavat muitten leuat, kun 
hyö märehtivät sinun tekemisiäs. 
Puntari (24.9.–23.10.): Joka vanahoja muistaa, sitä 
puntarilla piähän! Unoha siis omat ja muihenniin ve-
lat ja vipit ja aloita puhtaalta pöyvältä. Unoha myös 
liiallinen tarkkuuss ja muista. että likiarvo voep olla 
arvo sinänsä.   

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Miten kaviaaria  
nautitaan? 

Tykkyä Iso-Syötteellä. Kuva: Martti Kähkönen.

Vuoden ensimmäinen Kylä-
neuvoston kokous pidettiin 
keskiviikkona 23.2. Teams-
etäyhteydellä. Näin kaikki 
halukkaat pääsivät osallistu-
maan kokoukseen, joka tällä 
kertaa keräsikin ennätysylei-
sön, sillä eri pisteissä saattoi 
olla useita henkilöitä kuule-
massa kylien ja yhdistystoi-
mijoiden terveisiä.

Avauksen suoritti palve-
lusuunnittelija Sinikka Mo-
sorin, jonka jälkeen kaupun-
ginjohtaja Tomi Timonen toi 
lyhyen tervehdyksen muka-
na olleille.

Timonen kertoi ihan aluk-
si, kuinka Pudasjärvi on ollut 
viime vuosien aikana nouse-
vassa kehityskaaressa monel-
lakin saralla. 

- Saavutimme Kuntamark-
kinoinnin SM-kisoissa 2. sijan 
ja matkailussa sekä hirsira-
kentamisessa olemme esillä 
hyvin laajalla sektorilla. Ky-
lien näkökulmaa silmäillen 
voin todeta, että kylät ovat 
voimavaraisia, vetovoimai-
sia sekä kehittyviä ja niiden 
merkitys on valtava. Kau-

punki osaltaan avustaa kyli-
en ja yhdistysten kehittymis-
tä ja toimintaa edelleen, totesi 
Timonen.

Hyvinvointialueen val-
mistelu vie nyt tällä hetkellä 
paljon viranhaltijoiden aikaa 
myös kuntien päässä. 

Muista nosteista Timo-
nen sanoi, että kaupungin ta-
loustilanne on positiiviseen 
suuntaan menossa, ihmisil-
lä on töitä ja yritykset toimi-
vat. Matkailupuoli vetää ja 
puuteollisuudessa on korkea-
suhdanne menossa. Kaupun-
ginhallitus on tehnyt päätök-
sen, että käytöstä poistuneita 
tai poistuvia kiinteistöjä ale-
taan kirjaamaan alas ja ne jää-
vät odottamaan purkamista, 
sekä alueen jatkohyödyntä-
mistä. Viime vuoden verotu-
lonoususta Timonen oli myös 
iloinen ja toivoi alkavan vuo-
den olevan saman suuntai-
nen. Kaupunginjohtajan kat-
sauksessa tuli myös esille, 
että Tolpanvaaraan aletaan 
rakentamaan tuulivoima-
puistoa 13 tuulivoimalan ra-
kentamisesta.

Järjestöyhdyshenkilö Si-
nikka Mosorin antoi oman ti-
lannekatsauksen yhdistysten 
osalta ja kertoi, että maalis-
kuun alussa työryhmä alkaa 
työstämään Kehittämis- ja 
toimintatukihakemuksia. 

Kylät ja yhdistykset esit-
täytyivät vuoron perään, 
mistä lopputuloksena oli, että 
yhdistykset ovat erittäin ak-
tiivisia ja tapahtumien järjes-
tämisissä ollaan pääsemässä 
koronaa edeltävälle tasolle. 
Kesäajan tansseja on tarkoi-
tus järjestää ympäri pitäjään, 
mikä on iloinen uutinen tans-
sikansalle. Yhdistyksillä on 
myös järjestettävänä erilaisia 
vuosijuhlia, avajaisia, paikko-
jen vihkitilaisuuksia sekä pal-
jon muuta yhteistä toimintaa 
oman yhdistyksen puitteissa 
kuin myös yhdistysten voi-
mavarat yhteen liitettyinä 
isompia tapahtumia. Iinatti-
järven Nuorisoseura kuulutti 
järjestyksenvalvojia mukaan 
uuden Hampushallin tule-
van kesän tansseihin. Ritva 
Kinnula ottaa vastaan ilmoit-
tautumisia. 

Yhdistysten esityskierrok-
sen päätteeksi Pudasjärven 
Kehitys Oy:stä Riikka Tuomi-
vaara toi omat terveisensä. 

- Pudasjärvi on kyliensä 
kaupunki ja eri puolille pitä-
jää sivukylille on noussut uu-
sia yrityksiä. Pudasjärven Ke-
hitys Oy ylläpitää neuvoilla 
ja erilaisilla avustustoimilla 
paikkakunnan yritystoimin-
taa sekä toimii uusien yrittä-
jien ponnahduslautana. Sa-
malla myös toimimme kylien 
ja yhdistysten kannustimena, 
kertoi Tuomivaara.

Kaupunginjohtaja Timo-
nen lopetti illan kiittelemäl-
lä kylien aktiivisuudesta ja 
suunnitelmista ja totesi, että 
koska rajoituksia ei juuri enää 
ole ja kesä tekee tuloaan tul-
laan näkemään ja kokemaan 
ulkoilmatapahtumia yhä 
enemmän. 

Seuraava Kyläneuvoston 
kokous sovittiin alustavas-
ti pidettäväksi keskiviikkona 
kesäkuun 15. päivän iltana.

Terttu Salmi

Kaikille avoin Kyläneuvosto

Pintamon kylätalossa tans-
sitoiminta pyörähtää käyn-
tiin lauantaina 5.3. kello 
20-24 karaoketanssien mer-
keissä. 

Päivällä kello 15-18 on 
kansalaisopiston järjestä-
mä lauluopetus Aira Siuru-

ainen-Kalliolan opastama-
na, kurssimaksu 14 euroa. 
Ilmoittautua voi kansalais-
opiston sivuilla tai paikan 
päällä.

Kevään tanssit jatkuvat 
Pintamolla suunnilleen kah-
den viikon välein. Kevät-

kausi huipentuu 28.5. järjes-
tettäviin ysäribileisiin, jossa 
tahdit takaa dj. Janne Tiiro. 

Kesällä tanssit jatkuvat 
lauantaisin. Myös karaoke-
baaria pidetään auki kesällä 
perjantaisin. 

Kotasaunaa ja karavaa-

narialuetta voi vuokrata 
käyttöön, tiedustelut Paa-
vo 040 737 0143 tai Kirsi 040 
767 6292.

Tervetuloa viihtymään 
Pintamolle!

Pintamon Kyläseura 

Tanssit alkavat Pintamolla

Mönkijästä on moneen lähtöön

Pohjoisen Auto myyjät Jari Mällinen Ranualta ja Veli-Pekka Manninen Rovaniemeltä olivat 
tyytyväisiä CFmoton esittelypäivän antiin Pudasjärvellä.

Pohjoisen Auto Oy / Kone 
Ranualta toi traktorimönki-
jöitä esille Nesteen pihaan 
perjantaina18.2. Innokkaita 
kyselijöitä ja kaupan tekijöi-
tä oli esittelypäivän aikana 
käynyt ihan mukavasti. 

– Pari vuotta olemme 
edustaneet CFmoton trakto-
rimönkijöitä. Tämä on kii-
nalainen mönkijä, jossa on 
paljon eurooppalaista osaa 
muun muassa Bochin säh-
köt ja CV-Techin variaatto-
ri. Kaikissa

mönkijöissä on sähkös-
tartti, ovat nelivetoisia ja oh-
jaustehostimin varusteltu-
ja. Kaikissa mönkijöissä on 
kolmen vuoden täystakuu. 
Huippuosilla tehty trakto-
rimönkijä, kehui Pohjoisen 
Auto Oy:n Ranuan toimipis-
teestä Jari Mällinen.

- CFmoto on mielenkiin-
toinen laite kuluttajille, kos-
ka se on monena vuotena 
ollut Ruotsissa myydyin ja 
Suomessa se on toiseksi re-
kisteröidyin merkki. CF-
motolla on pitkä ja vankka 
kokemus mönkijöiden val-
mistajana. CFmoto on edul-
linen ja laadultaan kilpailu-
kykyinen, lisäsi Veli-Pekka 
Manninen Pohjoisen Auto 
Oy:n Rovaniemen toimipis-
teestä.

Traktorimönkijää var-

ten tarvitaan t-kortti tai 
mopoautokortti, jotta voi 
ajaa maantiellä. Kuljettajal-
la vaaditaan vähintään 15 
vuoden ikää. Monet nuoret 
käyttävätkin mieluummin 
mönkijää kuin mopoa, kun 
kulkevat kouluun tai har-
rastuksiin. Mönkijä antaa 
monenlaisia mahdollisuuk-
sia koko perheen tarpei-
siin. Kun mönkijään liittää 
peräkärryn, sillä voi tuo-
da pienehköjä rankakuor-
mia metsästä eikä luontoon-
kaan jää juuri painautumia. 
Metsästysretkillä mönkijän 

konevoimasta on apua esi-
merkiksi kaadetun hirven 
siirtämisessä. Talvella lumi-
työt hoituvat vaivatta piha-
alueelta ja pienen puutarhan 
kyntötyöt keväisin onnis-
tuvat kätevästi mönkijällä. 
Jos epäilee, lähteekö mön-
kijä käyntiin talvella, niin 
moottoriin voi asennuttaa 
lohkolämmittimen. Mönki-
jään voi hankkia erilaisia li-
sävarusteita oman tarpeen ja 
käyttötarkoituksen mukaan. 
Maatalousyrittäjä tai met-
säpalstan omistaja voi vä-
hentää mönkijän hankinnan 

verotuksessa, kuten moni 
muukin yrittäjä.

Mällisen Jari Pohjoi-
sen Auto Oy:n Ranuan toi-
mipisteestä kertoi, että he 
aloittivat yritystoiminnan 
automyynnillä loppuvuo-
desta 2011. Pian toimin-
ta laajeni Rovaniemelle ja 
Kempeleeseen. Mönkijät ja 
moottorikelkat ovat tulleet 
täydentämään myöhemmin 
yrityksen tuotevalikoimaa. 

Ape Nieminen
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PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi, 

Puh. (08) 821 185

Tarjous on voimassa 31.3.2022 asti.Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

100 tabl.

20,70€
(norm. 25,88 €)

B12-vitamiineissa on eroja!B12-vitamiineissa on eroja!

KALAKAVERI/KOIRAKAVERI TO-PE 3.-4.3. KLO 9-17
ENTISEN KIRJA- 
KAUPAN TILOISSA

kalakaveri.fi koirakaveri.fi 040 952 8336 TALVEN VIIMEINEN KIERROS

TALVIVARASTON TYHJENNYS
PIPOT JA
LAPASET
(fleecevuori) 5€

TYÖKÄSI-
NEITÄ 1€alk.

2 SEINÄLLISTÄ 
ERILAISIA (n. 1000 paria)
KÄSINEITÄ

Esim. Eiger Arctic  
ALUSASU

Erittäin lämmin ja mukava lämpöalusasu, 
joka siirtää kosteuden iholtasi pois, pitäen sinut 

kuivana jopa kovan rasituksen aikana.

 (49,50)24247575

100x52x26

060

1€-5€

KOTIMAISET 
POSSUNKORVAT
PANTOJA, VALJAITA,
TALUTTIMIA

KASSIT, REPUT,
MATKALAUKUT YM.

-50% -80%
Naisten ja miesten

DEMINHOUSUT

8€

Mambo
VAAKA-
PILKIT 490

220PILKKI-
SIIMAT alk.

49495050

KalakaverinKalakaverin
PUKINNAHKAISETPUKINNAHKAISET

TALVITYÖTALVITYÖ- - 
KÄSINEETKÄSINEET

Hinnannoususta Hinnannoususta 
huolimattahuolimatta 12125050

VAIN

MERINOVILLA-
HOUSUT (100%)

2475

- 100% pehmeää 
polyesteriä
- YKK vetoketju
- Elastinen helma ja 
resorit
- Pitkä selkäosa

- Korkea ja lämmin 
kaulus
- Leveä ja elastinen 
vyötärö
- Mukavuusalue -25C° 
– +10C°

--6060%%

19198080

24248080

Kalakaverin Kalakaverin 
MONITOIMIMONITOIMI- - 

TIMANTTI 5 IN 1 TIMANTTI 5 IN 1 
Kovasta
hinnannoususta
huolimatta 24245050

VOLFRAM- 
MORRIT 220

5900
HEINOLA
KAIRA (UR) 4”

SAAPAS-
SUKAT 2€3 PARIA

Thinsulate-vuorelliset, 
tuulenpitävät
SORMIKKAAT1€

Naisten kotimaiset
PÖRRÖ-
SUKAT 2€

120x60x25

KORKEALAITAISET JUSA
AHKIOT

LASKIAISLAHJANA 
JOKA OSTAJALLE

NAPPANAHKAINEN NAPPANAHKAINEN 
RANNELAUKKURANNELAUKKU

MH 10€
NYT 0€

OSTA NYT! 
TREKKING 
HOUSUT

- 3 väriä ja pituutta
- vyötärö 30”-38”

VAIN

Kun vuonna 1991 rieskois-
taan tunnettu Koivukan-
gas Oy (nyk. Apetitin piz-
zatehdas) alkoi valmistaa 
pakastepizzoja, se olikin en-
simmäisiä pakastepizzojen 
valmistajia Suomessa. Tällä 
hetkellä suomalaiset syövät 
pakastepizzoja yli 40 miljoo-
naa kappaletta vuodessa. Ja 
pakastepizzamarkkinat ovat 
edelleen kasvussa! Tällä het-
kellä Apetitin pizzoja syö-
dään kotimaan lisäksi aina-
kin Espanjassa, Hollannissa 
ja Baltian maissa.

Kun Apetitin pizzateh-
taan laajennus keväällä 
starttaa, kaikki menee uu-
siksi. Kuluttajatutkimuksia 
on tehty, ja pizzoja tullaan 
valmistamaan uudella lin-
jastolla myös kuluttajien toi-
veiden mukaisesti. Joitakin 
tällä hetkellä myytäviä piz-
zoja paranneltuna toki jää, 
mutta suurin osa pizzois-
ta muuttuu täysin. Uudistus 
tehdään tehtaan sisällä, vain 
pakkaamo ja varasto säily-
vät entisellään.

Koko Apetitin henkilö-
kunta odottaa mielenkiin-
nolla uudistusta, onhan 
pizzoja valmistettu samal-
la tavoin jo yli 30 vuotta. 
On aika uudistua! Työnte-
kijät ovat mielissään siitä, 
että tänne pohjoiseenkin in-
vestoidaan – vieläpä mer-

Linjastotyöntekijä Marita Järvenpää odottaa innolla ja jänni-
tyksellä uudistusta.

Apetitin pizzat uudistuvat

kittävästi. Intoa työntekijöi-
den joukossa on lisännyt se, 
kun on yhdessä perehdytty 
kuluttajatutkimuksiin, uu-
sien pizzojen markkinoin-
tiin ja myyntitavoitteisiin 
sekä pakkausuudistukseen. 
Se tuo luottamusta siihen, 
että töitä riittää tulevaisuu-
dessakin, moni työntekijä on 
todennut. Tehtaalla iloitaan 
myös siitä, että uudet koneet 
ja laitteet hankitaan suoma-
laisilta valmistajilta.

Rakennustyöt alkavat 
näillä näkymin huhtikuun 

loppupuolella. Tällä hetkel-
lä tehdään välillä pitkiäkin 
työvuoroja, että saadaan val-
mistettua pizzoja kesäksi ja 
alkusyksyyn. Syksyllä sitten 
kaikki suomalaiset pääse-
vät maistamaan laadukkaita 
pizzoja, jotka on valmistettu 
tiettävästi maailman pohjoi-
simmalla pakastepizzateh-
taalla.

Pia Ervasti 
Valmistuspäällikkö, 
Apetit pizzatehdas 

Pudasjärvi


