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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

”Parasta”, hihkaisi 
Petra Riekki uimahallin 

avautumisesta s. 2

Tokmanni osti 
Perhemarketin s. 11

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 6.2.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131

PALVELUPISTE

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

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon Pakettipiste

• Vuokrattavana kuomukärry

Tervetuloa!

Pudasjärven yhdistys

Liput: 5 € / henkilö
MLL jäsenkortilla 3 €

alle 2-vuotiaat ilmaiseksi.

Tervetuloa!Tervetuloa!

Lakarin koululla 
ma 10.2. klo 18.00. 

TaTu Ja PaTu 
SYÖMÄÄN

Turun Linnateatteri esittää lastennäytelmän 

TaTu Ja PaTu 
SYÖMÄÄN

Tuomas Sammelvuo -salille
pe 14.2. klo 18.00.

Tervetuloa katsomaan lukion

Wanhojentanssiesitystä

Kahvio klo 17.30 alkaen.  Vapaa pääsy!

VARAA AIKA SILMÄLÄÄKÄRILLE TAI OPTIKOLLE  OSOITTEESTA 
www.SILMÄASEMA.FI TAI SOITA 08-822 416. TORITIE1, PUDASJÄRVI            
Tarjous koskee uusia silmä- ja aurinkolasitilauksia ja sitä ei voi yhdistää muihin etuihin eikä pakettihinnoiteltuihin 
tuotteisiin. Mikäli linssit halutaan omiin jo käytössä olleisiin kehyksiin, peritään lisäksi hiontamaksu 50 €. 
Silmälasien ostajalle toiset silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla –50 %. Tarjous voimassa 1.3.2020 asti.

0€

PUOLITIMME  
LINSSIEN

-50 %
Kaikki  linssit

TOISET LASIT

 -50 %
ITSELLE TAI KAVERILLE

Lisäksi

ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS  
SILMÄLASIEN OSTAJALLE

Kirjailija Juha Kauppisen 
Monimuotoisuus -luento on visuaalinen kertomus  

luonnon monimuotoisuuden syntymisestä ja  
katoamisesta Suomessa ja maailmassa.

Avoin YLEISÖLUENTO 
Hirsikampuksella ma 10.2. klo 18.00
Nyynäjäntie 5, 93100 PUDASJÄRVI

KOULULAISESITYS samana päivänä klo 12.15

Järjestää Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys ry yhteistyössä 
Hirsikampuksen ja Pudasjärven kulttuuripalvelun kanssa.

ILMOITTAUDU NYT
MAKSUTTOMAAN
TILAISUUTEEN!

Luonnonhoitoilta 
ke 19.2.2020 klo 18–20, Pudasjärven seurakuntatalo, 
Varsitie 12

• Aiheina vieraskasvien tunnistus, hallinta ja hyödyntäminen 
• Vuoden 2019 Maisemateko -kilpailun kunniakirjan luovutus
• Puheenvuoroja: Oulun ja  Pudasjärven Maa- ja kotitalous- 
  naiset, Pudasjärven kaupunki ja seurakunta, Vahvaksi- 
  työllistämishanke, Vieraskasvit hallintaan -hanke 
• Esillä AirMoilasen kopteri kasvien kartoitukseen  
Katso ohjelma: proagriaoulu.fi/luonnonhoitoilta tai
pudasjarvi.fi/asukkaille > Tapahtumat
Ilmoittaudu tarjoilujen vuoksi ke 12.2. mennessä:  
puh. 0400 126 392, raija.kalkaja@gmail.com 
Lisätietoa: proagriaoulu.fi/vieraskasvit-hallintaan,  
taimi.mahosenaho@maajakotitalousnaiset.fi, 040 551 7807

IKÄIHMISTEN 
ILTAMAT

 Pudasjärven osasto 

SuopuNKI esiintyy. 
Maksuton.

Tervetuloa!

pe 14.2. klo 16-18,
Palvelukeskuksessa (Kauppatie 25).

Venäläisten säVelmien ja 
komilaisen kulttuurin ilta
Pudasjärven kirjasto, torstai 6.2. klo 17.30 alkaen.
Keijo Piirainen, Markku Kemppainen sekä mieslau-
lajien kuoro esiintyvät, luvassa myös yhteislaulua.
Valokuvaesitys Pudasjärven sekä Syktyvdinin piirin 
yhteistyöstä.
Mukana puheenvuorot kansainvälisiltä vierailta Ko-
min tasavallasta, Venäjältä.
Tarjolla teemaan sopivaa pientä naposteltavaa.
Vapaa pääsy, tervetuloa!

Järjestäjät: Suomi-Venäjä-seuran Pudasjärven osasto, 
Pudasjärven kaupunki

pudasjarvi.fi

KirjasTO

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

PRO 20 SEINÄMAALI 
PUOLIHIMMEÄ 9 L A VALKOINEN

MEILtÄ MyöS K-RAUtA 

RAHOItUS, KySy LISÄÄ!1995

VINyyLILANKKU GOODIy CHLOE 
VANILJA 1636 KL32 2,562 m2

Goodiy Chloe Vanilja on elegantti vaalea vinyylilattia. 
Käyttöluokka on 32. Väreinä myös kaneli ja anis. 

/m2

6990
/kpl + sävytys

Pro 20 on puolihimmeä, vesiohenteinen 
akrylaattimaali. Hyvä tarttuvuus myös 
vanhoihin alkydimaalipintoihin. Soveltuu 

ERÄ!

sisäseinien ja -kattojen maala-
ukseen kulutuksenkestävyyttä 
vaativiin tiloihin. Kestää myös 
hyvin pesua.

Oijärven Sampola
Ojalantie 21,
95160 Oijärvi

Lauantaina 8.2.

Valentin
&

Afrikan Tähti
tanssittavat

klo 20 - 00.30
Liput 15 €

Tervetuloa!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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 mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi Lehden sivulla on 6-palstaa

Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan 
maanantai-iltaan mennessä, viimeistään tiistaina klo 14 mennessä. 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 70,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimitus
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
0400 499 745
terttu.k.salmi@gmail.com

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Messu seurakuntakodissa su 9.2. krllo 10, Eva-Maria Mus-
tonen, Marko Väyrynen, Tiina Inkeroinen, isoset.  Isosten 
tehtävään siunaaminen. Messua voi seurata suorana video-
lähetyksenä seurakunnan YouTuben kautta.
Musiikillinen iltakirkko seurakuntakodissa to 13.2. kello 
19, Risto Ainali, urut, kirkkokuoro johtaa Jukka Jaakkola, 
Eva-Maria Mustonen, hartaus. Lopuksi iltatee.
Kuorot: Vox Margarita ke 12.2. kello 18, Sarakylän kap-
pelikuoro to 13.2. kello 18, kirkkokuoro to 6.2. ja to 13.2. 
kello 18.
Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.
Nuttupiiri Kanttorilassa to 6.2. kello 17.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13.
Perhekerhot: Iltaperhekerho seurakuntakodissa ma 10.2. 
kello 17. Perhekerho seurakuntakodissa ke 12.2. kello 10-
12.30.
Lapsiparkki seurakuntakodissa perjantaisin kello 9.30-12, 
parkkiin voit tuoda 1-6 vuotiaan (ei eskarilainen) hoitoon, 
pieni välipala ja juoma mukaan. Ilmoittautumiset lasteno-
hjaajille. 
Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 
pidetään seurakuntakeskuksen isossa kahviossa tiistai-
na 11.2.2020 kello 18.00. Kokouksen asialista on yleises-
ti nähtävänä 3–11.2.2020  kirkkoherranvirastossa, Varsitie 
12, viraston aukioloaikoina. Kokouksen tarkistettu pöytä-
kirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 17.2.–
16.3.2020 viraston aukioloaikoina. Pudasjärvellä, 31. päi-
vänä tammikuuta 2020, Esko Ahonen kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja.
Rauhanyhdistykset: Käsityöilta Sarakylässä Eeva Puhakal-
la pe 7.2. kello 19. Seurat seurakuntatalossa su 9.2. kello 16 
(Petri Lukka, Heikki Karjula). Vuosikokousseurat Ervastissa 
Ellimaria ja Juha Hanhelalla la 15.2. kello 16 (Torsti Vuor-
ma). Vuosikokousseurat Jongulla Annukka ja Urpo Illikai-
sella su 16.2. kello 13 (Simo Kinnunen).  
Kastettu: Oula Esa Jalmari Mäntykenttä. 
Haudattu:  Pauli Herman  Tauriainen  92 v, Leila Orvokki 
Kallunki 76 v, Eero Henrikki Juntunen 71 v.

Eikö ole ajankohtainen otsikko! Onko 
tuttuja kysymyksiä: paljonko sinä ansaitset 
kuukaudessa, paljonko sinun palkkasi nou-
see tänä vuonna, miten verotuksesi, tuot-
taako lakkoilu sinulle lisää ansiota.

Yhtä tuttua on sekin mitä oppilaat 
usein kyselivät ainakin ennen koulussa, - 
mitä se hyyvvää, Lukijain palstoilla lehdis-
sä kysellään, mitä saan maksaessani kir-
kolle veroa, tai mitä hyötyä seurakunnan 
jäsenyydestä yleensä on. Hyödyn tavoitte-
lu on meille ihmisille luonteenomaista, ei 
pelkästään arkipäiväisissä asioissa, mutta 
myös hengellisissä, ns. uskon asioissa.

Matteus kertoo evankeliumissaan, että 
Pietari kysyi kaikkien opetuslasten puo-
lesta Jeesukselta: ”Entä me? Me olemme 
luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. 
Mitä me siitä saamme?” (Ensi sunnuntain 
evankeliumi, Matt. 19:27-30) Mitä hyötyä 
siitä on meille? Paljonko on palkka? Liik-
kuikohan kalastaja Pietarin ajatukset ka-
lasaaliin tuotossa, ehkä toimeentulossa ja 
ansiossa. 

Jeesuksen vastaus Pietarille ja kaikille 
meille hyödyn tavoittelijoille on yllättävä. 
Hän ei puhu kalastajien ansioista, ei silloi-
sen tullimiehen palkasta, ei menetyksistä, 
eikä heidän ammateistaan. Hän kyllä lupaa 
seuraajilleen ’korvauksia satakertaises-
ti’ jo elinaikana; taloja, siskoja, veljiä, äitejä, 
lapsia. Arvaamatta Jeesus kääntää kyseli-
jöiden ajatukset kuolemanjälkeiseen, ian-
kaikkiseen elämään, palkkaan, jonka hänen 
seuraajansa saavat. 

Palkka ja toimeentulo ovat meille jo-
kaiselle tärkeitä asioita elämämme ai-
kana. Vanha Katekismus opettaa elämän 
tärkeysjärjestystä näin: ”Jumalan ja Vapah-
tajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen 
ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämäm-
me kallein asia.” Pietari muistuttaa kir-
jeessään (1.Piet. 1:3-6) eri paikkakunnilla 
asuvia Jeesuksen seuraajia, Jumalan lapsia 
uskon päämäärästä, heidän tulevasta pe-
rinnöstä, iankaikkisesta elämästä taivaassa.

Miten pääsemme iankaikkiseen elä-
mään, miten saamme perinnön taivaan 

kodissa? Pietari kertoo kirjeessään, Juma-
la on herättänyt Poikansa jeesuksen Kris-
tuksen kuolleista. ”Häneltä me saamme 
perinnön, joka ei turmellu, ei tahraannu eikä 
kuihdu. Se on varattuna teille taivaissa.” 

Uskon palkkaa emme voi itse ansai-
ta, Jeesus on tehnyt kaiken puolestam-
me. Meidän tarvitsee vain armosta uskolla 
omistaa syntiemme anteeksiantamus Jee-
suksen sovintotyön ansiosta Hänen ni-
messään ja veressään.

Jeesuksen seuraamisen hyödystä ja 
palkkiosta virsikirjamme virren 547 vii-
meisessä säkeistössä sanotaan: ”kaikki en-
tinen katoaa, / itkun, riemunkin aiheet, / moni 
arvoitus ratkeaa, / uudet alkavat vaiheet. / 
Kohta koittaa jo Päivä Herran, / se on hänellä 
yksin tiedossaan. / Siksi kiitosta veisaamaan, / 
Hänen voitto on kerran!”

Arvo Niskasaari

Palkkaneuvottelut

”Parasta”, hihkaisi Petra Riekki uimahallin avautumisesta
Yksi sana, parasta, riittää ku-
vaamaan suuren määrän ui-
mahallin käyttäjien tunnel-
maa lauantaina 1.2. kun taas 
päästiin pitkän odotusajan 
jälkeen uimaan, saunaan, ve-
siliikuntoihin ja sosiaalisiin 

kohtaamisiin kunnostettuun 
uimahalliin. Riitta Hiltulan 
mielestä on varsin mahtavaa 
tulla töiden jälkeen pari ker-
taa viikossa uimahalliin sau-
nomaan ja uimaan. Muul-
loin hän käy vesijuoksussa ja 

Isät Juha Manninen ja Niko Siekkinen tyttäriensä Sonjan, Nellin ja Ninnin kanssa veden 
pyörteissä. 

vitystä yksinäisyyteen ja ja-
kaa kuulumisiaan. Altaas-
sa tyttäriensä Sonjan, Nellin 
ja Ninnin kanssa polskivat 
isät, Juha Manninen ja Niko 
Siekkinen, olivat varsin hy-
villään uimahallin palve-
luista ja läheisyydestä, sil-
lä kuntarajojen ulkopuolelle 
suuntautuneet remontin ai-
kana tapahtuneet uintimat-
kat koettiin hiukan työläiksi.

Uimahallin henkilökun-
nan edustajat Elina Wachira, 
Aini Seppänen ja Mia Vik-
ström olivat tyytyväisiä ui-
mahallin remontin tuloksiin. 

Käyttäjille näkyviä uudis-
tuksia ovat lähinnä saunan-
lauteet ja suihkut. Eri taho-
jen järjestämiä vesijumppia 
on tarjolla aamuisin ja mui-
na päivän aikoina lähes 
kymmenkunta. Muita vesi-
liikuntatoimintoja järjeste-
tään kuntalaisten toiveiden, 
tarpeen ja ohjaajaresurssien 
puitteissa. Ohjaus- ja ope-
tusapuna käytetään paikal-
lisia alan yrittäjiä. Voimassa 
olevalla hyvinvointipassil-
la pääsee edelleen uimaan ja 
kuntosalille. Ohjattuihin lii-
kuntoihin on eri maksut. Re-

montista aiheutunut uimi-
seen pääsykatkos hyvitetään 
uudessa passissa alennetulla 
passin hinnalla.

Hyvinvointivaliokun-
nan puheenjohtajana ja kun-
tapäättäjänä oli ylellistä 
kuunnella kuntalaisten tyy-
tyväisyyttä, iloa ja kehuja 
aikoinaan tehdystä tarpeel-
lisesta ja kuntalaisia palve-
levasta päätöksestä rakentaa 
uimahalli ja nykyisestä re-
montin toteutuksesta.

Sointu Veivo

Pirjo Seliö ja riitta Hiltula odottivat innokkaina altaisiin pää-
syä. 

Uudistettuun uimahalliin jonotettiin 1.2. innokkaasti. 

Kaarlo Illikainen saapui en-
simmäisten joukossa uima-
hallin avajaisiin. 

nauttimassa porealtaan kup-
linnasta. Pirjo Seliölle uima-
halliin pääsy oli suuren odo-
tuksen tulos. Hän yhdistää 
uimahallin käyttöön kunto-
salikäyntinsä. Ainakin neljä 
kertaa viikossa uimahalliin 
suuntaa matkansa Kaarlo Il-
likainen samoin kuin moni 
hänen tuttavistaankin. Ui-
mahallin vesiliikunta ylläpi-
tää niin Kaarlon kuin mui-
denkin kävijöiden kuntoa 
ja terveyttä sekä ennaltaeh-
käisevästi että korjaavasti. 
Uimahallikäynneillä ja sau-
nan lauteilla voivat ihmiset 
tutustua toisiinsa, saada lie-
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

TARJOUKSET VOIMASSA 
to-su 6.-9.2. 

ELLEI TOISIN MAINITA

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

Palvelemme: ma-la 8-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

COCA-COLA TAI  
COCA-COLA ZERO SUgAR 
VIRVoItusJuoMAt
15 x 0,33 l (1,16/l)  
sIs. pAntIt 2,25

BEN&JERRy’S  
JÄÄtElÖt
470-500 Ml  JA
MonIpAKKAuKsEt
240-400 Ml (6,67-13,89/l) 
EI non-DAIRy VEgAAnIJÄÄtElÖt

  
pEnsAs- 
MustIKKA
125 g (12,00/Kg) ChIlE/pERu

1.-
10.-

3.-

1.-
KULTA KATRIINA
JAuhEtut 
KAhVIt
450-500 g (5,00-5,56/Kg)  
EI ERIKoIssEKoItuKsEt

Ilman korttia 6,45-6,85 kpl (13,50-26,88/l)

yksittäin 2,29 rs (18,32/kg)10.- -32-40%
Ilman korttia 3,69-4,19 pkt (7,38-9,31/kg)

3
kpl

2
rs

Rajoitus 2 pkt/talous

Rajoitus 1 erä/talous

Rajoitus 3 kpl/talous

Rajoitus 1 erä/talous

ATRIA
nAuDAn  
JAuhElIhA 17 %
1 Kg

599
pKt

KIlon pAKEttI

Ilman korttia 10,99-11,29 15-pack 
(1,77-1,83/l) sis. pantit 2,25

-34-36% -48-51%

Rajoitus 2 erää/talous 15
-pACk

ps

Kpl

4
pkt

  
sAlAAttIsEKoItus
MyÖs pERhE-, pRoVEnCEn- tAI  
tosCAnAn sAlAAttIsEKoItus  
150-300 g (3,33-6,67/Kg)

FLORA  
lEVIttEEt 400 g JA 
CULINESSE 
JuoKsEVA
500 Ml (2,50/Kg, 2,00/l) EI floRA&VoI

Ilman korttia 1,39-1,45 kpl 
(3,48/kg, 2,90/l)

-28-31%

yksittäin 2,59 rs (8,63/kg)

hOVIRUOKA
lIhApIIRAKKA
4 Kpl/400 g (2,5/Kg)

1.-pss

-39%

Ilman korttia 1,65 pss (4,13/kg)

KOKKIKARTANON
KEItot
300 g (6,67/Kg)

10.-
5
rs

  
suIppopApRIKA
200 g (5,00/Kg) 
EspAnJA/hollAntI

2.- yksittäin 1,49-1,69 rs 
(7,45-8,45/kg)

2
rs

  
tulppAAnI
25 Kpl/suoMI

999
KIMppu

SUOMI

KARINIEMEN KANANpOJAN
MARInoItu 
pAIstIsuIKAlE
300 g (3,33/Kg)

1.-RAs -56%
Ilman korttia 2,29 ras (7,63/kg)

ERÄ

099

Pekan leiPä
ChIAbAttA

280 g (3,57)

KPL

799

Meillä paistettu! 
Viikon paistoleipä! 

Pk-yrittäjät tärkeä voimavara sote-palveluissa
Sotenoste-verkosto kokosi yrittäjät yhdessä 

kehittämään liiketoimintaansa ja alueen 
monipuolisia palveluita.

Koillismaan sekä Pudasjär-
ven alueen yrittäjien kanssa 
toimivan SoteNoste-verkos-
ton yhteinen kehittäminen jat-
kui Pohjantähden Auditorios-
sa perjantaina 31.1. Paikalla 
oli innokkaita alueen yrittäjiä, 
joista osa on osallistunut jokai-
seen SoteNosteen askeleeseen.

”Ihmiset haluaa, että meil-
lä on turvallista ja meillä on 
palveluita.”

Päivän aloitti Auvo Tur-
peinen Pudasjärvenkehitys 
Oy:sta. Meillä pitää uskaltaa 
nähdä ne mahdollisuudet. Us-
kalletaan tuotteistaa ja hypä-
tä pois siitä perinteisestä nä-
kökulmasta. Ihmiset haluavat, 
että meillä on turvallista ja 
meillä on palveluita. Tulevai-
suudessa ihmisillä on käytet-
tävissä henkilökohtaisen bud-
jetin lisäksi palveluseteleitä, 
joka tarkoittaa, että asiakkaal-
la on vapaus valita. Nämä va-
linnan mahdollisuudet täytyy 
myös saada ihmisten tietoi-
suuteen. 

Pieni ja iso yritys ovat sa-
malla viivalla. Myös pienen 
pitää olla uskottava ja luotet-
tava. Tähän liittyy digitalisaa-
tio, joka on läsnä halusimme 

Sotenoste-verkosto kokosi yrittäjät yhdessä kehittämään 
liiketoimintaansa ja alueen monipuolisia palveluita.

Leena Särkelä Arctic SpaWellness, Auvo Turpeinen Pudasjärven Kehitys Oy, Joonatan 
Lämsä Tamora Oy ja Tarja Hemmilä Mielen Aallot pohtimassa oman yrityksen nykytilaa ja 
tulevaisuutta oman palvelun kehittämiseksi.

tai emme. On pystyttävä näh-
dä mahdollisuudet ja tarttua 
juttuihin. Yksin ei pysty kaik-
keen, mutta kun mitä nämä 
kaikki toimijat pystyvät yh-
dessä saavuttamaan? Pohdit-
tiin yrittäjien kanssa. Kump-
panuuksien merkitys alueen 
palvelujen tuottamisessa on 
tärkeä. Tulevaisuudessa sote-
yrittäjien on välttämätöntä 
hyödyntää kumppanuuksia, 
jotta pystyy toimimaan osana 
alueen palveluketjua. Auvo 
Turpeinen kannustaa yrittäjiä 
hyödyntämään digitalisaatio-
ta yrityksen viestinnässä ja lii-
ketoiminnassa.

Saara Utti Tamora OY:sta 
valmensi henkilökohtaisesti 
ja haastoi positiivisesti jokais-
ta mukaan päässyttä yritystä. 
Sparrauksessa pureuduttiin 
miettimään yrityksen liike-
toimintaa, asiakkaita, kump-
panuuksia, palveluita, nyky-
tilannetta ja tulevaisuuden 
tavoitteita erilaisten työka-
lujen ja kysymysten kautta. 
Syvä pureutuminen aiheisiin 
päivän aikana sytytti lisää pa-
loa kehittää asioita eteenpäin. 
Päivän aikana käsiteltiin yri-
tysten ja ihmisten toimimis-

ta digitaalisessa maailmassa 
sekä palvelumuotoilun keino-
ja liiketoiminnan kehittämi-
sessä. Myös keskustelu palve-
lulupauksesta sekä asiakkaille 
että kumppaneille korostui, 
koska asiakkaat ja kumppa-
nit ovat tärkein asiat ja kulke-
vat mukana prosesseissa. Saa-
ra Utti on palvelumuotoilija, 
muutosmuotoilija, työnmuo-
toilija yli 15 vuoden kokemuk-
sella. Hän muotoilee sen mille 
on tarve. Hän lähtee tilantees-
ta ja tekee siitä, mitä on käsil-
lä, parasta mahdollista.

Ratkaisuehdotus teidän 
haasteeseen? Yrittäjät pää-
sevät hyödyntämään kehit-
tämisprosessin aikana Par-
viälyttämöä, joka koostuu 
Tamora Oy:n laajasta asian-
tuntijajoukosta. Se on eri alu-
eiden osaajien parviäly, joka 
käsittelee yrityksen asiaa, esi-
merkiksi liiketoimintaideaa 
tai jotain ongelmaa, ja palaut-
taa sen yrittäjälle 14 vuoro-
kauden kuluttua.

Hyvä alkanut yhteistyö 
jatkuu. Sotenosteen neljän-
nen askeleen voi ottaa Kuusa-
mossa 24.2. tai Taivalkoskella 
25.2. Mukaan yrittäjä voi tulla  
matalalla kynnyksellä. Läm-
pimän yhteiskehittämisen 
joukkoon toivotaan runsaasti 
Pudasjärven, Taivalkosken ja 
Kuusamon yrittäjiä.

Hyvin ehtii vielä mukaan, 
kannustaa hankkeen projekti-
päällikkö Gitta Palomäki Ka-
jaanin ammattikorkeakoulus-
ta. Voi tutustua hankkeeseen 
sotenoste.fi sivustolla. Sieltä 
löytää tietoa yrittäjäpolusta ja 
miten yrittäjiä mm. on buus-
tattu. Buustaamisella tarkoi-
tetaan yrittäjille annettuja teh-
täviä. Yrittäjät ovat kokeneet 
nämä erittäin hyviksi ja mie-
lenkiitoisiksi tehdä. Jokaiselle 
räätälöidään oma kehittämi-
sen työkalu,  toteaa Gitta Pa-
lomäki.

Joonatan Lämsä
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Kaupunginvaltuusto aloitti talousohjelman laadinnan ja kuntastrategian päivityksen
Pudasjärven kaupunginval-
tuusto aloitti vuoden 2020 
työskentelyn perjantaina 
24.1. valtuustoseminaaril-
la Pikku-Syötteellä. Valtuus-
to ja kaupungin johtoryhmä 
ovat alkaneet laatia talous-
ohjelmaa sekä päivittämään 
kuntastrategiaa. Talousohjel-
ma koskee vuosia 2020-2023 
ja kuntastrategia päivitetään 
hallintosäännön mukaisesti 
kerran valtuustokaudessa. 

Talousohjelma 
Talousohjelman laatiminen 
on päätetty kaupunginhalli-
tuksessa marraskuussa 2019 
ja joulukuun kaupunginval-
tuustossa seuraavasti: 

“Talousarviovalmiste-
lun yhteydessä on tunnistet-
tu tarve käynnistää talouden 
tasapainottamiseen tähtää-
vän talousohjelman valmis-
telu. Tulo- ja menopohja ei-
vät vastaa toisiaan, joten on 
tarpeen tarkastella toiminnan 
rakenteita. Oulunkaaren kun-
tayhtymän talouden tasapai-
nottamistyöryhmä on myös 
aloittanut valmistelemaan 
esityksiä talouden tasapai-
nottamiseksi.” 

Talousohjelman lähtökoh-
tana on vuosi 2020 sekä ta-

lousarviossa vuodelle 2020 
asetetut 750 000 euron talou-
den tasapainottamisen toi-
menpiteet. Kuntia kosketta-
vassa erittäin haasteellisessa 
taloustilanteessa on ehdotto-
man tärkeää, että pysytään 
talousarvion raamissa ja saa-
vutetaan omilla toimenpiteil-
lä asetetut talouden tavoit-
teet. 

Valtuustoseminaaris-
sa 24.1. aloitettiin talousoh-
jelman laadinta, joka tähtää 
vuoteen 2023. Talouden ta-
voitteiden lähtökohtana on, 
että toimintakate pysyy 58 
miljoonan tasossa, vuosikate 
on vähintään viiden miljoo-
nan tasolla sekä investointita-
so tulee vakauttaa kestävälle 
tasolle vuodesta 2023 lähti-
en, jolloin kokonaislainamää-
rä lähtee laskuun. 

Jotta talouden tavoittei-
siin päästään, tulee tarkas-
tella tilojen käyttöä, henki-
löstöresurssien kehittämistä, 
hankintoja, investointeja sekä 
palvelurakenteita vastaa-
maan tiedossa olevia muu-
toksia toimintaympäristössä 
kuten väestön määrän ja ra-
kenteen kehitystä, kunta-alan 
kehitystä ja henkilöstöresurs-
sien kehitystä.  

Henkilöstöresurssien ke-
hityksessä tullaan hyödyntä-
mään eläköitymistä ja täyt-
tämättä olevien tehtävien 
tai virkojen uudelleen jär-
jestelyä. Eläköitymisennus-
teen mukaan eläkkeelle on 
jäämässä 12 henkilöä vuon-
na 2020, 11 henkilöä vuonna 
2021 ja 11 henkilöä vuonna 
2022. Kaupunkitasoisten ke-
hittämistoimenpiteiden yksi 
tavoite on henkilöstömää-
rän sopeuttaminen palvelura-
kenteisiin, jossa huomioidaan 
kuntatyön kehitystrendit. 
Eläköitymisen hyödyntämi-
nen helpottaa sopeuttamista. 
Vakinaisesta henkilökunnas-
ta eläkeiän on saavuttanut tai 
saavuttaa 50 työntekijää vuo-
sina 2020 – 2024. Täyttämät-
tä olevia tehtäviä ja virkoja on 
tällä hetkellä 14 kappaletta. 
Systemaattisella työtehtävien 
arvioimisella, tehtävien muu-
toksilla ja henkilöstön osaa-
misen lisäämisellä henkilös-
tömäärä pystytään pitämään 
vakaana.  

Kaupunginhallitus on 
myös päättänyt 22.10.2019, 
että vuoden 2020 aikana jat-
ketaan talouden tasapainot-
tamiseen tähtääviä valmis-
teluja. Vakinaisia tehtävien 

Valtuustoseminaarin jälkeen siirryttiin Iso-Syötteelle LumiAreenan vihkiäisiin.

ja virkojen täyttämisiä tulee 
välttää talousohjelman val-
mistumiseen saakka. 

Kuntastrategian 
päivitys 
Kuntastrategian päivitykses-
sä lähtökohtana on realisti-
suus, aitous ja nojaaminen 
omiin vahvuuksiin. Päivi-
tyksen yhteydessä ei muute-
ta koko kuntastrategiaa, vaan 
päivitetään sitä tarvittavilta 
osin. 

Työnimenä käytetään jär-
kistrategiaa. Alustavasti val-
tuustoseminaarissa suun-

niteltiin, että kaupungin 
elinkeinopolitiikan kärkita-
voitteina säilytetään hirsi-
rakentaminen, matkailu ja 
lähiruoka. Lisäksi kuntastra-
tegiasta jo nyt löytyvä hyvin-
vointi ja elinympäristö ”Ri-
kasta terveellistä elämää” 
nostetaan kehittämisen kes-
kiöön.

Valiokunnat käsittelevät 
talousohjelmaa ja strategian 
päivitystä helmikuussa, maa-
liskuussa ja huhtikuussa. Val-
tuustoseminaarit ovat 24.2., 
18.3. ja 18.5. Kaupunginhal-
lituksessa ja kaupunginval-
tuustossa talousohjelma ja 

päivitetty kuntastrategia ovat 
päätöksenteossa kesäkuus-
sa 2020. 

Vaikka kuntien talousti-
lanne yleisesti Suomessa on 
haastava, luotamme siihen, 
että Pudasjärvellä pystymme 
yhdessä haasteet voittamaan 
ennakoivalla ja etupainottei-
sella otteella sekä asenteella.

Mari Kälkäjä, 
kaupunginvaltuuston  
puheenjohtaja
Anni-Inkeri Törmänen,
kaupunginhallituksen  
puheenjohtaja

Kansanedustaja huolissaan koronaviruksen leviämisestä
Perussuomalaisten kansan-
edustaja Arja Juvonen vieraili 
Pudasjärvellä ja oli yleisön ta-
vattavissa keskiviikkona 29.1. 
S-marketin edustalla. Tilai-
suus kuului Pohjois-Suomen 
Perussuomalaisnaisten järjes-
tämään kiertueeseen, johon 
kuului tilaisuuksia mm. Ranu-
alla, Keminmaassa, Tervolas-
sa ja Torniossa. Pudasjärvel-
le Espoossa asuva, kolmannen 
kauden kansanedustaja, saa-
pui linja-autolla Kuusamos-
ta, jossa oli ollut tilaisuus edel-
lisenä iltana. 

S-marketin edustalla kah-
via tarjosi ja esitemateriaalia 
jakoi Perussuomalaisten Lapin 
piirin hallituksen jäsen ja nais-
toiminnan vetäjä Sinikka Jylhä 
Kemistä. Pudasjärven Perus-
suomalaisten väkeä oli myös 
paikalla ja tilaisuuteen poiken-
neet antoivat Pudasjärveltä 
terveisiä touhukkaalle kansan-
edustajalle eduskuntaan. 

Kansanedustaja Arja Juvosen (kuvassa vasemmalla) puheilla poikkesi reilun tunnin ai-
kana koko ajan ihmisiä. Hänen vierellään Perussuomalaisten naistoimintaa Pohjois-Suo-
messa vetävä Sinikka Juvonen, joka on useinkin poikennut Pudasjärvellä. 

Mirka Väyrynen ja Pertti Manninen toivottivat Arja Juvosen 
tervetulleeksi Pudasjärvelle.

Juvonen kertoi jättäneen-
sä Suomen hallitukselle kir-
jallisen kysymyksen korona-
viruksen rantautumisesta 
Suomeen? Hän totesi kansan 
kaipaavan tietoa ja hallitus 
seisoo Juvosen mukaan tum-
put suorina.

Juvonen kertoi vaativansa 
hallitukselta reagointia akuut-

tiin tilanteeseen sekä julkista 
tiedottamista, jotta myös kan-
salaiset saisivat vastauksia.  

-Moni tavallinen kansalai-
nen on huolissaan, kun on saa-
nut lukea jo useamman viikon 
ajan erittäin huolestuttavia 
uutisia tartuntojen ja kuolon-
uhrien määrän kasvusta sekä 
taudin leviämisestä ympä-

ri maailmaa. Heitä kiinnostaa 
tietää, onko Suomi varautunut 
tilanteeseen, jossa tauti alkaa 
levitä Suomessa. Tiedon puute 
voi jo itsessään lietsoa paniik-
kia. Vaikutukset näkyvät jo 
nyt esimerkiksi yrittäjien elin-
keinonharjoittamisessa., Juvo-
nen kertoi huomauttaneensa. 

Pohjois-Suomen kierrok-

sellaan Juvonen hän kertoi 
nähneensä kansalaisten aidon 
huolen tilanteesta. 

-Pohjois-Suomessa on mat-
kailun kuumin sesonki käyn-
nissä ja ihmisiä liikkuu tu-
hansia edestakaisin päivittäin. 
Kiinasta Lappiin suuntautuva 
turismi on tunnetusti vilkas-
ta. Ihmiset ovat aidosti huo-

lestuneita ja ymmärrän sen 
hyvin. Jo nyt on jouduttu ti-
lanteeseen, jossa tautiepäilyk-
sen vuoksi on eristettynä yksi 
potilas Lapin keskussairaalas-
sa. Millaiset valmiudet meil-
lä on tutkia, eristää ja hoitaa 
massoittain ihmisiä, jos epide-
mia leviää myös Suomeen, Ju-
vonen oli huolissaan. HT

Ystävänpäivä tapaaminen
Vanhusten ja vammaisten selviytyminen arkielämässä

Pudasjärven kaupunginhal-
lituksen asettama vanhus- 
ja vammaisneuvosto kutsuu 
Pudasjärven eläkeläisjärjes-
töt, kaupungin ylimmän joh-
don, puheenjohtajiston ja 
päättäjiä ystävänpäivä tapaa-
miseen aamupäivällä 14.2. 
kaupungintalolle.

Tapaaminen aiheena on: 
Miten edistetään vanhusten 
ja vammaisten selviytymis-
tä arkielämässä? Minkälaisia 
hyvinvointia tukevia palve-

luita Pudasjärven kaupungil-
la on tarjolla kulttuurin ja va-
paa-ajan toiminnoissa?

Päivän avauksen suorit-
taa Vanhus- ja vammaisneu-
voston puheenjohtaja Esko 
Ahonen. Sen jälkeen ovat pu-
heenvuorot Eläkeläisjärjes-
töjen puheenjohtajilla sekä 
Oulunkaaren edustajan pu-
heenvuoro aiheesta Miten 
palveluketju toimii koti- ja 
omaishoidossa?

Pudasjärven kaupungin 

tarjoamia mahdollisuuksia 
esittelevät kaupunginjohta-
jan Tomi Timonen aihee-
naan Mitä mahdollisuuksia 
Pudasjärvellä on ikäihmisil-
le vapaa-ajalle? Outi Niva-
koski esittelee digipalveluja, 
Elina Wachira liikuntamah-
dollisuuksia sekä Eeva Har-
ju kansalaisopiston tarjoamia 
mahdollisuuksia. Aamupäi-
vän tapaamisen lopuksi on 
vielä varattu aikaa loppukes-
kustelulle.  HT

Ystävänpäivätapaamista suunnittelemassa tapahtumatuottaja Heikki Heikura, Pudasjär-
ven Eläkeliiton puheenjohtaja Heleena Talala, Pudasjärven Eläkeläisten puheenjohtaja 
Jukka Vähkyrä, palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin, Vanhus- ja vammaisneuvoston sih-
teeri Mirja Moilanen sekä puheenjohtaja Esko Ahonen. 
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

PERJANTAI-LAUANTAI 
7.-8.2.

MAANANTAI-ToRsTAI
10.-13.2.

499

100

499 179

549

199

300

395

100

199

259

100

795
kg

Luuton
kARJALAN-
PAIsTI
1/2 possua
1/2 nautaa

Tuoreet porsaan
kyLJyksET

595
kg

595
kg895

kg 595

kpl

4991495
kg

199
kg

499

Voimassa 12.2.2020 saakka.

-kAUPAN 
sUPERETUkUPoNkI

2 ltk/kuponki

399
ltkMalviala

cocTAIL-
PIIRAkkA
44 kpl/2000 g

"

pkt

pkt

099
kg

kg

pkt

pkt

595
kg

795
kg

pss

ras

2 pkt/talous

300

129

kg

099
kpl

pss

089199
ras

269
kpl

2  kg/
talous

kpl895
kg

raj.erä

2 kalaa/talous

099
pkt

prk

pkt

pkt

kg
HK
PIkNIkPAIsTI
n. 1.5 kg/kpl

2  kg/
talous

pss

1250

21,-

950

1750

1790

2650

kpl690

580

575

590

290

2790

2 pkt/talous

2590

kAAsU-
LäMMITIN 
4,2 kW

8990

MA-TI 10.-11.2.         kE-To 12.-13.2.

Arla
voI 500 g
normaalisuolainen

RAUTAosAsToLTA

Kariniemen
kananpojan

sIsäfILEPIhvIT
400-500 g

PE-To 7.-13.2.

Bruno
kLEMEN-

TIINI

Kantolan 
kAURA- tai 
sUkLAAkAURA-
kEksI 200-300 g

Nissin Soba
PURkkI-
NUUdELIT
90 g

Kuuma 
gRILLATTU
bRoILERI
kokonainen

Apetit
AMERIkAN-
sEkoITUs 
300 g, pakaste

AvAIMENTEko JA 

LUkkoTARvIkkEET

Porsaan
TALoUs-
kyLJyksET

Töysäläinen
sUkLAA-
vohvELIT
500 g

Kananpojan
PANERoIdUT 
NUggETIT
200 g

995

Saarioinen
PIzzAT

200 g

Naudan
luuttomat
kEITToLIhA-
PALAT

Classic
JääTELö-

PUIkko
4x65 g

karamellirae

kg

Tuore
MUIkkU
pyyntivaraus

25,-

35,-

Fiskars
sNowExPERT 
LUMILAPIo 

Fiskars
LUMENTyöNNIN

TEksTIILIosAsToLTA

IRTo-
kARkIT

HK tuore
hERNE-
kEITTo

450 g

3 prk

kANAN-
MUNAT
10 kpl

JAUhELIhA
sIkA-NAUTA

HK
bALkAN-
MAkkARA-
TANko 500 g

Suomalainen
kERäkAALI

PE 7.2.       LA 8.2.

Hyvä
NAUTA
JAUhELIhA

Porsaan
PAAhTokyLkI
maustettu

Vip
oMENA-
TäysMEhU 1 l

Del Monte
ANANAsMURskA
230/147 g

Kivikylän
MAALAIs-
kINkUT
palana ja siivuina

Nero
PILkkIAhkIoT

L-Koko 100x52x26cm

XL-Koko 120x60x25cm 

1990

28,-
35,-

M-Koko 85x45x22cm

Nero
kELkkA-AhkIo
210x80cm

299,-

Sievi Arktis
NAhkAsAAPPAAT

115,-
ProMaster
RUUvIMEIssELI-
käRkIsARJA
28-osaa

10,-
2 prk

Risifrutti
RIIsI-

vANUkkAAT
175 g

Kariniemen
bRoILERIN

PAIsTI-
sUIkALEET 

250-300 g

Atria
hERkkULENkkI

450 g

Tuore 
NoRJAN 
LohI
2-3 kg, kokonainen

Findus
NAUdANLIhA-
PyTTIPANNU 
1 kg

PE 7.2.
Putaanpullan 

TUoTE-
EsITTELy/

MAIsTIAIsET
Hyviä 
LEIPÄ-

TARJOUKSIA!

Pikku tyttöjen
PUsERoITA
Koot: 90-120 cm

Tyttöjen
hUPPARI
Koot: 90-120 cm

Poikien
hUPPARI
Koot: 90-130 cm

coLLEgE-
hoUsUJA
Koot: 90-130 cm

Naisten
TUNIkA

Naisten
coLLEgEhoUsU

Kysyttyjä
hULAvANTEITA

Alkaen

Speedo ergo
koRvATULPAT

Speedo
NENäNsULkIJA
kirkas

sUkELLUsTIkUT
3 kpl

Speedo hydro
käsIkIEkoT

UIMALAsIT
Alkaen

Speedo
ALLAskENkä
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Maje - keskitalaven herkkuva
Nuoruudessani kalastus oli 
aivan normaalia päivittäistä 
toimintaa, jolla tuotiin ”sär-
vintä pöytään”. Perinne oli 
säilynyt tuohon asti ns. isäl-
tä – pojalle/tytölle perintee-
nä. Silloin ei puhuttu kalas-
tuksesta harrastuksena, niin 
kuin nyt. Nykyään on tul-
lut muotiin kalastuksessa-
kin ”käts and rilliistit” sun 
muut meiningit, vetouiste-
lusta puhumattakaan, hie-
noilla tyyriillä vehkeillä ajel-
laan. ”Entinvanhan” miehet 
sanovat, että tullee sitä hau-
velle hintaa, kun tuntikau-
sia vejellään järven selekää 
kymmenien tuhansien euro-
jen kamppeilla, on kuulem-
ma telekkarit ja kaikki, mistä 
kalat näkkyy. Kymmeniä va-
poja sojottaa pitkin taivasta. 
Että tämmöstä nykyaikana. 

Matteenpöhnäpyynti, 
kuin muukin kalastus, on 
huolestuttavissa määrin vä-
hentynyt nykynuorten ja 
vanhempienkin keskuu-
dessa. Niinpä päätin antaa 
nuorimmalle pojalleni ly-
hyen oppimäärän mateen 
pöhnäpyyntiin. Perintei-
nen majepöhnä näillä koil-
lismaan selkosilla on ollut 
katiskaverkosta tehty ma-
talanmallinen yhden nie-
lun pöhnä. Myös merrak-
si sitä voidaan kutsua. Itse 
sain mateenpyyntiin oppini 
Keinäsperällä isältäni 70-lu-
vun lopussa. Pyynti tapah-
tui Nuorittajoesta itse te-
kemillä pöhnillä ja tuolloin 
materiaalina oli pelkkä ka-
tiskaverkko vahvistettu-
na puukepeillä ja 80-luvulla 
käytettiin jo minkkiverkosta 
tehtyjä, ilman vahvikekep-
pejä. Pyynti tapahtui kosken 
alta suvannosta. Pyyvöt las-
kettiin muutaman metrin sy-
vvyiseen vetteen ja koivu-
ranka pantiin painoksi, että 
virta ei vie sitä mennessään. 
Saaliit olivat joskus runsaita-
kin, mutta kalat olivat kes-
kikooltaan pieniä. Sanovat, 
että kun majetta on palijo 
vesissä, niin se kääpijöityy, 
liekkö tuossa perrää. Töise-
vin työvaihe oli tuolloin aina 
jäähän reijän tekeminen sen 
aikasilla vehkeillä.

Päätimme pojan kanssa 
ottaa nykytekniikan avuksi, 
kun sillä on se homma hans-
kassa ja seurasimme ”juu-
tuupista”, mikä olisi hyvä 
ja pyytävä majepöhnä. Noi-
ta kuvia kun kateltiin, niin 
himo pyyntiin vain yltyi, 
nousi sieltä semmosia saa-
liita. Eläviäkuvia kun ka-
teltiin, niin kyllä matteen 
nuusa siirtyi kertaheitolla 
seuraavaan pitäjään, missä-
hän lie nuin hyvät majepai-
kat, tuumattiin. Niinpä pää-
timme kuvien perusteella 
tilata kaksi mertaa meillekin 
ja nyt olimme sitten mainos-
ten uhreja.

Pöhnät tulivat muuta-
massa päivässä postissa ja ne 
olivat punaisia kokoontaitet-
tavia jämerästi tehtyjä pyyn-
tivehkeitä. Pyyntipaikaksi 
olimme valinneet Jongunjär-
ven, koska mökkimme sijait-
see kyseisen järven rannal-
la. Mietimme jo viikolla, että 

lähtisimmekö pyytöjen vien-
tiin jo pimmeissä, koska uu-
vet pöhnät polttelivat jo sen 
verran mieliä, mutta tuosta 
tuumasta kuitenkin luovut-
tiin ja päätettiin oottaa kiih-
keästi seuraavaa viikonlop-
pua. 

Seuraavana oli paikan va-
linta, että mihin merrat vie-
dään, siinäpä vasta pulmaa. 
Ennen sanoivat, että mat-
teen tavottaa varmimmin 
ns. ”matteenpolulta”, mutta 
mistä sen polun oikein löy-
tää. Kirjojen mukkaan maje 
kuttee tammi-maaliskuulla 
ja kutu tapahtuu 1-3 metrin 
veellä hiekka ja sorapohjilla. 
Päätin kuitenkin käydä pai-
kallisen ”nesteenparlamen-
tin” puhheilla, kun tiesin, 
että siellä se viisaus pessii. 
Heti Nesteen pihaan ajet-
tuani näin, että onneksi asi-
antuntijat olivat paikalla ja 
tiesin tuolloin, että neuvo-
jen saanti on tältä reissulta 
varma. Parlamentin puheis-
sa paras matteen polunha-
ku konsti olisi pajunvarpu. 
Kuullemma varpu taittuu 
ossaajan kynsissä kuin kai-
vovettä hakkiissa maasta, 
kun se matteenpolulle sat-
tuu. Sanovat, että kun pali-
jo kulukevat sammaa koh-
taa pohjassa ja hankaavat 
sitä mahallaan, niin tullee 
magneettikenttää kyssei-
seen kohtaan. Jos on oikein 
kirkas vesi, niin polut näk-
kyy pohjassa aivan seleväs-
ti, näin vakkuuteltiin. On 
tuo kutuhomma sen verran 
kiivasta touhua, että siinä 
sora ja hiekka kuulema poh-
jassa pöllyvää. Perimätiijon 
mukkaan ovat aikanaan pa-
lijo pyytäneet matteita tuos-
ta Iijoesta Mursunlammen ja 
Putasjärven alakupään välil-
lä. Mertoja ollu vieri vieressä 
ja jokkaisella pyytäjällä oma 
paikkasa, mistä pyytää. On 
kuulemma ollu täällä Kure-
alla aikanaan julumettu ka-
lamies ja saamamies nuissa 
hommissa, jolla on ollut tuo 
matteenpolun kahtelu hyp-
pysissä. Hän kun oli ottanut 
vitan kätteen ja ruvennu oi-
kein uskolla polokuja kahte-
lemmaan, niin oli vimpa pa-
mahtanut jäätä kohti, vaikka 
alla oli ollut vettä liki kahek-
san metriä. Hän kun oli sa-
nonu, että siinä se on paikka 
ja siihen oli merrat sitten las-
kettu. No, mitäpä siitä muu-
ta sai kun matteita. Oli ollut 
sitten tarkkaa hommaa tuol-
la Iijoella se merran laitto, 
että piti sattua justiinsa po-
lulle, jos meni metrin vie-
reen, niin ei antanu. Joenvar-
silla olevat pehkot ja puut 
oli miehitetty mitä erilaisim-
milla kalamiesten merkeil-
lä, mitä sitten seuraavana ta-
lavena nouvattivat. Tuosta 
mehutörpöstä tuohon koi-
vuun ja siitä viisitoista met-
riä rannasta ja siihen….siinä 
se paikka oli. Rohkenin hie-
man eppäillä parlamentilais-
ten tarinoita ja sanon, että 
taitaa olla kalamiesten juttu-
ja, kun niissähän saattaa jos-
kus olla vähän ”hööveriä” 
mukana. Eppäillä kuulem-
ma soppii.

Toinen konsti ”parlamen-
tilaisilla” oli valakonen säh-
köjohto. Sähköjohon kun 
laittaa pöhnään, niin se kuu-
lemma maje kipasee sitä pit-
kin pöhnän sissään. Se on 
kuin majepöhnän häntä, joka 
ulottuu parimetriä uluko-
puolelle nielusta katottuna. 
Savolaiset kuulemma käyt-
tävät myös valoa houkutti-
mena, mutta nyt tästä hou-
kuttelutavasta ei ollut näissä 
pöydissä varmempaa tietoa, 
mutta sanovat, että selevi-
tellään tuota konstia seuraa-
vaksi kerraksi, kunhan tuun 
käymään. Pois lähtiissä al-
koi julumettu intto pöyvis-
sä, että minkä niminen oli 
tuo huippu matteenpyytä-
jä paikkakunnalla. Huulil-
la pyöri ja naama näky, vai 
nimi ei tullu millää mieleen, 
kuului sanat inton keskeltä.

Kuulostipa helepol-
ta tuo matteenpyynti ja lä-
hin kotija miettelijäänä po-
jjan luokse, että kumpaahan 
konstia noista me käytettäi-
siin. Tuosta varpuajatukses-
ta kuitenkin luovuttiin pie-
nen keskustelun jälkeen, 
pijimme sitä ”huuhaana” ja 
jos yrittämmään, niin polun 
haku pittäisi ajottaa pimiän-
aikaan, että eivät muut vain 
näe, että mitä touhutaan. Jos 
näkisivät, hulluna pitäsivät. 
Päätimme kuitenkin lait-
taa pyyvöt paikkaan, mistä 
olimme jo 11 vuotta pyytä-
neet majetta koukulla. Valit-
semamme paikka oli kahden 
saaren välissä oleva karin-
reuna. Tiesin entuuvestaan, 
että siinä on hiekka/kivi 
pohja ja vettä 1-3 metriä.

Jäätilanne Jongussahi on 
ollut tänä vuonna erittäin 
heikko. Jäätä kyllä on, mut-
ta se on niin monessa eri ker-
roksessa. Teräsjäätä alim-
pana on vain noin 10 cm ja 
muu 20 cm on sellaista hape-
roa. Vesisatteita on ollut pa-
lijo ja lunta jäällä ei ole kuin 
nimeksi. Näissä uusimmissa 
kelekoissa kun on tuo jäähy-
tys telaston tunnelissa, niin 
eipä taho lunta olla sen ver-
taa, että jos pitemmän mat-
kan jäällä ajelee, niin lämmöt 
eivät nousisi liian korkealle. 
Ei riitä jähytys, ei.

Varhain lauantaiaamu-
na laittelimme mökin pihalla 
pojan kanssa varusteita kun-
toon. Moottorikelekan ahki-
oon oli laitettu jääsaha, joka 
oli viikolla terotettu, tuura, 
lapio, kirves, kaira ja varal-
ta moottorisaha, niin ja tie-
tysti pöhnät ja vielä avannon 

päälle tuleva finfoamlevy. 
Mökiltämme valmiiksi va-
littuun pyyntikohteeseen ei 
ollut pitkästi ja matka tait-
tui nätisti kahella kelekalla. 
Paikan päällä kairasimme 
muutamia reikiä ja mitta-
simme veden syvvyyttä. Yri-
timme myös pilikkijä reijistä, 
koska noihin mertoihin voi-
si laittaa erilliset syöttikalat, 
matteita houkuttelemaan, 
sellaiseen pussiin. Nuhtelin 
mielessä ittiää, että en ollut 
ottanut muikunpyyntiaika-
na täkykaloja yhtään pakka-
seen, sillä nyt se kostautui. 
Pikkukalat eivät olleet syön-
nillään ja niinpä pöhnät oli 
laskettava pyytämään ilman 
syöttikaloja. Arvelimme, 
että kyllä niihin pikkukaloja 
mennee houkuttimeksi, kos-
ka pyyvyksen silmäkoko on 
noin pieni ja ne sitten hou-
kuttelisivat mateet paikalle. 
Toivotaan, toivotaan.

Sopiva syvvyys löyty, ol-
len noin 1,5 metriä ja ei muu-
ta kun sypäkästi reijän tek-
koon. Teimme kairalla reijän 
jokkaiseen avannon kulu-
maan. Avannon koko tulisi 
olemaan noin 1,50 pituus ja 
70 cm leveys. Reijän teko oli 
heleppoa. Vastaterotettu jää-
saha oli paras tuohon hom-
maan ja vartin päästä mus-
ta avanto oottikin jo pyytöjä. 
Kapistukset on suunnitel-
tu laskettavan pienemmäs-
täkin avannosta, koska ne 
mennee noin 40 cm läjjään 
ja aukeavat sitten itse ve-
dessä. Kaikkia ne keksii, vai 
näky olevan pätevä peli tuo-
hon hommaan. Pääasia, että 
tekniikka pellaa, sanottiin. 
Laskimme molemmat pyy-
vöt vierekkäin avantoon. 
Tämän jälkeen finfoamlevy 
avannon päälle ja lunta hie-
man reunoille ja levyn pääl-
le, jotta ei pakkanen pääse 
jäätämään avantoa. Tammi-
kuussa saattaa pakkanen na-
sahtaa yli 30 asteen Jongulla-
kin. Avannon merkkasimme 
vielä erikseen pajunoksil-
la ja heijastimilla, jotta ke-
lekkamiehet ja muut kuluki-
jat näkevät, että täällähän on 
pyynti käynnissä. Avannol-
le jätimme lapion, tuuran ja 
jääsahan oottamaan seuraa-
vaa kokukertaa, mitäpä noi-
ta aina eestaas ajamaan joka 
kerta. Jongulla on kyllä hy-
vin säilyneet vehkeet, vaik-
ka ne on avannolle jätetty. 
Olisihan siinä houkutusta 
kuitenkin muutaman kym-
pin verran, mutta rehellisyys 
maan perrii ja vanha perin-

nesääntö ja kunnioitus ovat, 
että muiden pyyntivehkei-
siin ei kosketa. Hyvä sääntö 
opettaa myös nykypoloville. 
Nyt merrat voitasiin käyvä 
kokemassa viikollai ja pim-
meissä päälamppujen valos-
sa.  

Viikolla piti kuitenkin sen 
verran kiireitä, että emme 
päässeet pöhnijä iltasella ko-
kemaan, vaan koku meni 
seuraavaan lauantaihin. 
Mielet korkealla ja odottava-
na kuin pikkupoikana jou-
lu-ukkoa ajelimme kelekal-
la avannolle tammikuisena 
kuulakkaana päivänä. Vaik-
ka muutamana yönä oli ol-
lut pakkasta parikymmentä 
astetta, niin finfoam oli pi-
tänyt hyvin kylymän loitol-
la ja avannossa ei ollut kuin 
vähän riitettä ja se lähtikin 
nätisti lapiolla särkemäl-
lä. Pöhnät pystyivät nosta-
maan hyvin ylös nostokou-
kulla, koska materiaali on 
tehty tukevasta nailonnarus-
ta. Ensimmäinen pöhnä nos-
tettiin ja siinä oli jo matteen-
malli ja muutamia ahvenia ja 
kiiskiä. Maje ei ollut kovin 
iso, joten jätimme sen hou-
kuttelemaan muita tulok-
kaita paikalle. Toinen pöhnä 
antoikin jo keittokalan ja kol-
me muuta pienempää. Otti-
kala painoi noin 1,5kg ja ma-
jekeitto oli näin varmistettu. 
Kalat kannattaa tappaa heti 
ja verestää, näin lihasta tu-
lee maukkaampaa. Kalat lai-
tetaan heti reppuun ja va-
rotaan, että ne eivät pääse 
jäätymään, sillä jäätyminen 
ei ole hyväksi kalan lihalle. 
Pöhnät takaisin pyyntiin ja 
kotija majepotun keittoon. 
Päätimme käyvä pöhnät ko-
kemassa 1-2 kertaa viikos-
sa, koska Kurenalta matkaan 
mennee noin viisitoista min-
nuuttia jäätien kautta. Jäätie 
kulukee entisen lossinpai-
kan kautta ja oikasee mökille 
noin 10 km. Totesimme mo-
lemmat, että pöhnät ovat nyt 
oikeassa paikassa, koska en-
simmäisellä kokukerralla oli 
jo nelijä majetta pyytöissä. 
Saapa nähä, mitä alkutalven 
aikana saadaankaan niistä 
saaliiksi.

Matteen liha on vaale-
aa, kiinteää, vähärasvaista – 
ja mikä parasta myös hyvin 
vähäruotoista, eli majetta 
voi hyvin tarjota myös per-
heen pienimmille. Matteen 
ulukonäkö ei hevin houku-
ta perkkuupuuhiin, mutta 
maku palkitsee vaivannäön! 
Matteen nylykeminen on-

nistuu kyllä heleposti ensi-
kertalaiseltakin, tosin pien-
tä sotkua ei kannata pelätä ja 
ei muuta kuin perkkaamaan:

Matteen käsittelypaik-
ka kannattaa suojata vaik-
ka paikallisella sanomalehel-
lä. Perkkuuhommissa tullee 
sotkua. Tarvitset veitsen, kä-
sipaperia, leikkuualustan ja 
pihdit. Ota tukeva ote ka-
lan päästä ja viillä nahka heti 
kalan rintaevien takapuolel-
ta. Nahka pittää olla viilletty 
koko kalan ympäri. Pihteillä 
on hyvä pittää liukkaasta na-
hasta kiinni. Isoleukaiset pi-
hit sopivat parraiten. Jos si-
nulla ei ole pihtijä käytössä, 
voit ottaa kuivalla käsipape-
rilla nahkasta käsin kiinni ja 
vettää sen irti. Se on kuiten-
kin hankalampaa kuin pih-
tien kanssa. Ota päästä tu-
keva ote ja lähde vetämään 
nahkaa irti. Parhaimpaan 
tulokseen pääset, kun ve-
jät nahkaa useammasta eri 
kohdasta. Pienistä matteis-
ta nahka lähtee helepommin 
kuin issoista. Nahka lähtee 
kokonaan aivan pyrstöön 
asti. Nahkaa ei välttämättä 
kannata heittä pois. Jotkut 
käyttävät sitä majekeiton 
liemen tekemisessä, vain en 
minä. Jälelle jää hieno naha-
ton kala!  Suolista kala nyl-
kemisen jäläkeen. Kun av-
vaat kallaa, niin varo, että et 
riko sappirakkoa. Kalan sel-
kärangan juureen jää munu-
aiset. Poista ne. Pese loput 
vedessä. Kaikkia ei tarvitse 
saaha pois, mutta isommat 
rippeet on hyvä puhistaa.

Katkaise kalasta pää kä-
sin. Voit auttaa myös veitel-
lä asiaa. Vatsan aivan taakse 
jää lihhaan sisäelimiä kiin-
ni. Poista ne sormin tai vei-
tellä. Huuhtele kallaa vielä 
lopuksi. Muista viijä roska-
pussi ulos vielä saman illan 
aikana, muuten pirtti alakaa 
haisemaan ja siitä voi pisteet 
laskea, vaikka noin hieno 
harrastus onkin kysseessä.  

Nyt kun kala on perkat-
tu, niin sitten vain keiton 
keittoon. Vanha kunnon ma-
jesoppa syntyy simppeleistä 
raaka-aineista. Perinneruo-
kaan ei matteen ohella juu-
ri perunaa, sipulia, kermaa 
ja voita kummempaa tarvi-
ta. Maje ja perunat kannat-
taa kypsyttää omissa katti-
loissaan ja lisätä kalapalat 
niiden kypsyttyä keittoon. 
Valamiin annoksen voi vielä 
koristella ruisleipäkuutioil-
la, jotka tuovat ruokaan her-
kullista hapokkuutta. 
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Jos oot hinkuna tuohon mättiin,  
niin tässä ohje sen laittoon:
Matteenmäti
1. Avvaa mätipussit ja puristele niijen sisältö kulhoon. Pyri pu-

ristelemaan mätipussit täysin tyhjiksi ja heitä niiden läpi-
kuultava kuori pois

2. Lissää kulhoon kylymää vettä ja ala vispata kuluhon sisältöä 
vispilällä. Mädin seassa olevat riekaleet tarttuvat vispilään

3. Vaiha välillä vesi: keskeytä vispaaminen hetkeksi ja anna mä-
din laskeutua pohjaan. Kaaja tämän jälkeen pinnalla oleva 
vesi varovasti viemäriin ja lisää uutta vettä

4. Jatka vispaamista ja veden vaihtamista, kunnes mädin seassa 
on mahdollisimman vähän mätipussin jäänteitä

5. Nostele mäti pikkusiivilällä toiseen kulhoon niin, että sinne 
tulee mahdollisimman vähän vettä

6. Lisää mättiin suolaa
7. Pussita mäti pieniin pakastepusseihin ja pakasta se mahdol-

listen loisten tappamiseksi.

Kylläpä tuli näillä ohjeil-
la makijaa keittoa ja ennen 
sanottiinkin, että kalapotun 
voi syyvä vaikka kolomesti 
päivässä. Tuommonen katti-
lallinen tullee syötyä kahella 
syöntikerralla kohtuuveella 
kahteen henkilöön.

Toivottavasti tämä kir-
joitus innoittaa niin vanho-
ja kuin uusiakin kalahenki-
löitä majepöhnien vientiin. 
Nyt on hyvä pyytää, koska 

avanto on kohtuullisen he-
leppo tehä. 

Muista maksaa tämän 
vuojen kalastuskortti ja 
pyyntiin pittää olla myös ve-
sialueenomistajan lupa.

Tärkein juttu on kuiten-
kin pittää mukana aina jään-
askaleita kaulan ympärillä, 
sitä kun ei koskaan tiijä…..

Matteita ootellessa/ 
Jokipojat

Näillä ohjeilla onnistut varmasti:
Majepottu:

1– 1 ½  kg maje nylettynä ja sisälmykset poistettuna
1 sipuli
2 laakerinlehteä
suolaa
vettä
—
6–8 perunaa
2 porkkanaa
1 sipuli
5–10 maustepippuria
2 dl kermaa tai maitoa
nippu tilliä
nokare voita

1. Palottele kala noin 5 cm:n palloiksi.
2. Kuori ja lohko sipuli.
3. Keitä majepalat ja sipuli laakerinlehdillä ja suolalla mauste-

tussa veessä kypsäksi.
4. Nosta majepalat liemestä ja perkkaa ne ruodottomiksi. Sii-

vilöi keitinliemi.
5. Kuori ja lohko perunat, porkkanat ja sipuli. Kuullota niitä 

kattilan pohjalla voissa kevyesti.
6. Lisää keitinlientä reilusti sekä maustepippurit.
7. Keitä kasvikset lähes kypsiksi ja lissää matteenpalat/maksan 

voit myös keittää seassa.
8. Anna keiton vielä kuumentua ja lissää lopuksi vielä kerma.
9. Tarkista maku.
–
Piliko valamiin keiton päälle vielä tilliä maun mukkaan.
Tarjoa keiton kanssa hyvvää leipää.

Suomalais-Ugrilainen 
lasten lorupiirustuskilpailu
”LORUSTA KUVAKSI” on 
pudasjärveläisille ja komilai-
sille lapsille 24.10.– 13.12.2019 
suunnattu kuvataidekilpai-
lu. Palkintojen, osallistumis-
todistusten ja diplomien ja-
kaminen sekä piirustuksista 
kootun näyttelyn avaus oli 
tiistaina 3.2. Pudasjärven kir-
jastossa. Kaikkiaan 71 pudas-
järveläistä lasta osallistui kil-
pailuun ja kaikki työt ovat 
nähtävillä helmikuun ajan 
kirjastossa. 

Kilpailun järjestäjinä toi-
mivat Suomesta Suomi-Venä-
jä-seuran Pudasjärven osasto 
ry ja Venäjältä Komin tasa-
vallasta Vylgortin kylän Las-
ten taidekoulu Zaran, josta 
oli lähetetty myös komilaisiin 
loruihin tehdyt piirustukset 
Pudasjärvelle. Jostain syystä 
posti oli kuitenkin palautta-
nut lähetyksen takaisin. Näin 
Vylgortin kylän lasten töiden 
näyttely toteutuu Pudasjär-
vellä myöhemmin. Vylgortis-
sa on ollut oma kilpailu komi-
laisille osallistujille.  

Tilaisuudessa puhunut 
SVS:n Pudasjärven osaston 
edustaja Marja-Leena Tyk-
kyläinen kertoi kilpailun tar-
koituksena olleen tutustuttaa 
pudasjärveläiset lapset suo-
malaisiin loruihin. Kilpailu oli 
tarkoitettu päiväkoti-ikäisil-

le ja esikoululaisille. Osallis-
tujat saattoivat valita viidestä 
lorusta mieleisensä ja tehtävä-
nä oli maalata tai piirtää loru 
kuvaksi. Lorut olivat Aurinko 
lettuja paistaa, Kerran pieni 
muurahainen, Maalari maa-
lasi taloa, Lennä lennä leppä-
kerttu ja Kis kis kissanpoika. 

Komin tasavallasta oli mu-
kana Pudasjärven ystävyys-
seutukunta Syktyvdinin pii-
ristä museon johtaja Vladimir 
Murajev ja kirjaston vara-
johtaja Ljudmila Murajeva 
sekä tulkkina toiminut Ser-
gey Gabov. He ovat viettä-
mässä Pudasjärvellä komilai-
sen kulttuurin viikkoa, johon 

piirustuskilpailun näyttelyn 
avaus sisältyy. Torstai-iltana 
on kirjastolla kulttuuriviik-
koon liittyvänä venäläisten 
laulujen ja komilaisen kult-
tuurin ilta. Siinä kuullaan vie-
raiden puheenvuorot ja moni-
puolisia musiikkiesityksiä.  

Eskareista palkitut: Työt 
olivat niin tasaisia, että sa-
moille sijoille oli useita palkit-
tuja. 1.Sanni Puhakka, Amalia 
Puhakka ja Daniel Mattinen 
Lakari, 2. Jasper Kujala, Jerry 

Heino ja Hannes Hirvasniemi 
Hirsikampukselta, 3. Aaron 
Illikainen, Milena Honkanen 
ja Ninni Siekkinen Lakaril-
ta. Kunniamaininnan saivat 
Lumi Lohilahti ja Akseli Sara-
järvi Lakarilta. 

Päiväkoti-ikäiset palki-
tut: 1. Nette Peltoniemi Pik-
ku-Paavali, 2. Antti Kujansuu 
Pikku-Paavali, 3. Elea Liika-
nen Naperolinnan ryhmis. 
Kunniamaininnan sai Aatos 
Kiuru Pikku-Paavali. HT

Piirustuskilpailun palkituista paikalla olleet palkintojen saajat yhdessä kilpailun tuoma-
reiden kuvataiteilija Marja-Leena Tykkyläisen ja kirjastonhoitaja Mira Jurvansuun kanssa. 
Tuomareista kuvataiteilija Jussi Valtakari ei päässyt paikalle tilaisuuteen. Taustalla näky-
vät piirustukset ovat kirjastossa esillä helmikuun ajan.

Lakarin Eskariin tuli paljon palkintoja. Palkitut vasemmalta: 
Ninni Siekkinen, Milena Honkanen, Aaron Illikainen. Heil-
lä oli jaettu 3.sija Sanni Puhakka, Daniel Mattinen ja Ama-
lia Puhakka jaettu 1. sija. Akseli Sarajärvi ja Lumi Lohilah-
ti kunniamaininta. Kuva Marjo Kinnunen Lakarin koululla.

Komin tasavallasta oli mukana Pudasjärven ystävyysseu-
tukunta Syktyvdinin piiristä tulkki Sergey Gabov, kirjaston 
varajohtaja Ljudmila Murajeva sekä museonjohtaja Vladi-
mir Murajev, joka luovutti Marja-Leena Tykkyläiselle erityis-
palkinnon annettavaksi yhdelle osallistujalle.

Näyttelyssä entisaikojen käsityötekstiilejä
Taidehuone Pohjantähdessä 
avattiin maanantaina 3. hel-
mikuuta uusi näyttely, jos-
sa pääsee ihastelemaan ja 
ihmettelemään entisaikojen 
käsityötaidetta.

Pudasjärveläinen Aila 
Stenius on pystyttänyt omis-
tamistaan tekstiileistä näyt-
telyn, joista suurin osa on 
omistajallaan käyttötavara-
na. Vanhimmat teokset ovat 
1800 -luvulta peräisin ja säi-

lyneet ajan hampaissa satoja 
vuosia, pieniä lanka- ja kan-
gaskorjauksia lukuun otta-
matta. Entisöintityö on haas-
tavaa, sillä langat ja kankaat 
värjättiin tuolloin itse luon-
non materiaaleilla. 

Näyttelyssä olevista teks-
tiileistä osa on peräisin an-
tiikkimessuilta ja muutamia 
on tullut lahjoituksina. Joita-
kin on myös näytteilleasetta-
jan omia tekemiä töitä.

Tällä näyttelyllä halu-
taan innostaa ihmisiä tu-
tustumaan entisaikojen 
käsityöperinteeseen sekä ko-
keilemaan ja inspiroitumaan 
siitä myös itse. 

Tyypillistä tuon ajan Ju-
gend-kirjontaa löytyy näyt-
telystä hyvin paljon ja kai-
killa töillä on oma tarinansa. 

Terttu Salmi

Leikekirjonta on aikaa vievää ja 
tarkkaa työtä.

Tyypillisiä jugend-ajan ruu-
suja pellavaverhoon kirjail-
tuna.

Sadoilla lasihelmillä kirjaillut kulmahyllyn 
reunukset ovat yli satavuotiaita aarteita.

Yöasun säilytykseen tehty pussi on vaati-
nut useamman lankasäikeen ja satoja neu-
lan pistoja.
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

*  Lukkojen sarjamuutokset ja 
 -asennukset, aukaisut
*  Avainpalvelu
* Myös OviaTM kodinavaimet 

p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset, muut päi-
vittäiseen toimintaan liittyvät asiat: p. 040 140 8231 tai 0400 184 
843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi.

Jätehuoltosopimus: p. (08) 5584 0020 (ma-pe klo 8–15) tai 
www.kiertokaari.fi > kotitaloudet > tee jätesopimus.

Jäteneuvonta:  (08) 5584 0010 ma-pe klo 8–16 ja www.jateopas.fi.

pudASjÄrvEN HAuTAuSToIMISTo 
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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

p. 0400 109 006, info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

MAjoITuSTA KoKouS- jA juHLATILojA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Kiertokaari Oy (ent. Oulun Jätehuolto Oy)     www.kiertokaari.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16-19 ja pe klo 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 ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

Suora yhteys pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Illikainen Katri 010 257 1949 
Outila Hanne 010 257 1917

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910 
Graber Soile 010 257 1939

Sijoitus 
Kaisa Soronen  010 257 1895

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
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:

Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 
verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

TAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. ilmanvaihtojärjestelmien 

parannustyöt ja IV-koneiden vaihdot

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

Musiikillisessa iltakirkossa seurakuntatalolla torstai-iltana 13.2. 
esiintyy urkuri Risto Ainali. Hän on toiminut kanttorina sekä 
urkujensoiton lehtorina Oulun konservatoriossa. Hän soittaa 
säveltämiään urkukoraaleja. Urkukoraaleihin liittyy myös yh-
teislauluna laulettavia virren säkeistöjä. Ainalin lisäksi iltakir-
kossa esiintyy Pudasjärven kirkkokuoro Jukka Jaakkolan joh-
dolla. Tervetuloa kuulemaan ja laulamaan. JJ

Laulakaa Herralle -iltakirkko 
seurakuntatalolla

Syötteen tunturialueen 
maisemissa 23. kerran jär-
jestettävä Umpihankihiihto 
saa massat jälleen liikkeelle 
tulevassa viikonvaihteessa 
7.- 9.2. Pudasjärven Urhei-
lijat vetää tämänkin kisan 
vahvalla rutiinilla ja lunta 
on tilattu ihan kiitettäväs-
ti, joten umpihankea riittää. 
Hulluus, hauskuus, luonto, 
liikunta, ulkoilu sekä Syöt-
teen alueen kauniit maise-
mat saavat vuosi toisensa 
jälkeen niin kokeneita hiih-
täjiä kuin myös uusia yrit-
täjiä mukaan tähän kuntoa 
vaativaan kolmen päivän ja 
kahden yön kestävään teh-
tävään.

Kisaan on keskiviikkoaa-

muun mennessä ilmoittau-
tunut 266 kilpailijaa, joista 
yksilökisaan osallistuu noin 
36 henkilöä. Perjantain kah-
den metsäyön reitille lähtee 
50 osallistujaa.

Kilpailureitti on noin 25 
kilometriä, lisärastit kiertä-
en matkaa kertyy nelisen-
kymmentä kilometriä.

Tehtävärasteilla on teh-
tävien aiheina arviointi, 
luonnon tuntemus, erätai-
dot ja ensiapu. Pehmeät ki-
nokset tuovat toivottua li-
sähaastetta, jolloin saadaan 
muodostumaan eroja kil-
pailijoitten välille. 

Joka kerta osallistuneis-
sa on neljä Selkosten sanka-
ria. Tänä vuonna 20 kertaa 

täyttyy kolmella henkilöllä 
eli he saavat kultaisen mita-
lin puisella alustalla edellä 
mainitun tittelin kunniakir-
jan kehystettynä.  Standaa-
rilla tullaan huomioimaan 
kolme kilpailijaa, joilla täy-
tyy 15 kertaa. Heitä on 
kaikkiaan noin 70. Umpi-
hankineuvos -arvonimellä 
palkitaan 10 henkilöä, joil-
la täytyy 10 osallistumis-
kertaa. 

Sunnuntaiaamun pe-
rässähiihtäjiksi on kaikil-
la hyvän peruskunnon 
omaavilla mahdollisuus 
lähteä mukaan ja päästä 
näin nauttimaan tästä eri-
tyislaatuisesta kisatunnel-
masta. Vajaan 10 kilometrin 

hiihto tapahtuu joukkueen 
tai yksilöhiihtäjän perässä, 
valvoen sääntöjen noudat-
tamista. Maalissa tarjotaan 
kaikille hiihtäjille lämmintä 
mehua ja sen jälkeen on siir-
tyminen Pikku-Syötteelle 
saunaan ja suihkuun. Kai-
kille perässähiihtäjille tarjo-
taan urakoinnista myös lou-
nas. Kuljetukset järjestetään 
Kurenalta ja Hotelli Pikku-
Syötteeltä sunnuntain pe-
rässähiihtäjille, johon on 
vielä mahdollisuus ilmoit-
tautua kisajärjestäjille. 

Terttu Salmi

Umpihankea piisaa hiihtäjille
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TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

TERVETULOA!

Oletko ostamassa, myymässä tai 
vuokraamassa asuntoa tai kiinteistöä?

Oulun Arvokiinteistöjen myytäviä 
kohteita nähtävillä Perhemarketissa.

Ota yhteyttä: Riikka Niemitalo p. 0400 457 758

MEIlTÄ MyöS VEIKKAUSpAlVElUT!

PALVELEMME: MA-PE klo 9-19, LA klo 9-18, SU klo 11-18

- kyllästettyä puutavaraa
- tuulensuojalevyt 13 ja 25 mm
- eco villat
- isover villat

VUOKRATTAVANA Sarakylässä rivitalosta 
YKSIÖ ja KAKSIO. Heti vapaa!

kysy hinta myymälästä
- paroc villat
- harjateräkset
- teräsverkot

hikoki porakone 
18v Ds18DBsl, 
sis. 2x5 ah akku, 3 v. takuu

249,-

rato r5500
agregaatti 
5,5 kW, takuu 2 v.

695,-

mönkijän
tukkikärry
telillä

699,-

luxor
leD tv 39”
lvn39DlBms

299,-

rato r3000
agregaatti
3 kW, takuu 2 v.

399,-

virako
valmistakka

499,-

mönkijän
lumenpuskulevy
150 cm

moottorikelkan
iso ahkio

moottorikelkan
talousreki

349,-

Duro
agregaatti 
3000 W

299,-

kotikokki
pakastearkku
100 l

179,-

graniitti
valmistakka

499,-

299,-

ERÄ pOISTOJA:

249,-
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Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
puh. 0400 244 195, rytinki, pudasjärvi

Taksi piipponen oy

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 (1 € / puh. + ppm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

yli-Siuruan 
Metsästysseura ry:n 
vuoSIKoKouS

Hirvipirtillä su 16.2.2020 klo 11.00.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa! Johtokunta

ruuhensuon metsästysseura ry
SÄÄNTöMÄÄrÄINEN 

vuoSIKoKouS
la 15.2.2020 klo 15.00 kylätalolla. 

Johtokunta

Kosamon Metsästysseuran 
vuoSIKoKouS

 la 15.2.2020 klo 12.00 Möykkälässä.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Johtokunta kokoontuu klo 11.
Tervetuloa! Puheenjohtaja

pudASjÄrvEN 
ELÄKELÄISET ry

Kutsumme eläkeläiset ja 
yhdistykset viettämään 

yHTEISTÄ ySTÄvÄNpÄIvÄÄ
tiistaina 11.2.2020 kello 14.30 palvelukeskukseen 

soiton, laulun, sketsien ja kahvittelun merkeissä.
Tervetuloa!

TEATTErIMATKA TAIvALKoSKELLE 
sunnuntaina 8.3.2020 kello 15.00 

näytelmään Äkkilähtö Tallinnaan.
Sitovat ilmoittautumiset 23.2.2020 mennessä Leenalle 
puh. 050 559 9066 tai e-mail leena.r45@gmail.com.

vuoSIKoKouS 
la 22.2.2020 klo 12.00 Hankasarvessa.
Klo 11.00 alkaen johtokunnan kokous.

Esillä sääntömääräiset asiat. Hirvikokous ja 
ilmoittautuminen hirvenmetsästykseen syksyllä 2020.

Sihteeri

Ervastinseudun metsästysseura 
ry:n sääntömääräinen

KIrppIS MA-TI 
10.-11.2.  

KLo 11-15. 
Körkön entisellä 

leipomolla 
Lukiontie 1 Tervetuloa!

PUDASJARVI.FI

VARHAISKASVATUKSEN 
VARAHOITAJAN TOIMI
Pudasjärven kaupungin varhaiskasvatuksessa ilmoi-
tetaan haettavaksi varhaiskasvatuksen varahoitajan 
toimen 2.3.2020 alkaen.  
Hakemus toimeen tulee tehdä sähköisesti 21.2.2020 
klo 15.00 mennessä os. www.pudasjarvi.fi/rekrytointi, 
josta löytyy myös hakuilmoitus kokonaisuudessaan. 
Lisätietoja antavat varhaiskasvatuksen aluejohtajat: 
Merja Kemppainen, puh. 040 062 6513 tai Jaana Raja-
la, puh. 040 504 3241.

Varhaiskasvatus

BIOJÄTTEEN KERÄYS PUDAS-
JÄRVEN JA SYÖTTEEN YRITYK-
SISTÄ 1.3.2020 ALKAEN
Pakollinen biojätteen lajittelu yrityksissä: Mikäli 
kiinteistöllä on ruoan valmistusta, ruokala, elin-
tarvikemyymälä tai vastaava, on biojäte lajiteltava 
erilliseen keräysvälineeseen ja toimitettava hyväk-
syttyyn vastaanottopaikkaan tai kompostoitava kiin-
teistöllä. Biojätteen keräys Syötteeltä alkaa 1.3.2020, 
jolloin palvelua on saatavilla ainakin Pudasjärven 
keskustassa, Syötteellä ja niiden välisellä ajoreitillä. 
Alueilla, joissa palvelua ei ole saatavilla, biojätteen 
käsittelytapa on kompostointi kiinteistöllä.

Vapaaehtoinen biojätteen lajittelu: Muut yritykset ja 
vakituiset tai vapaa-ajan asukkaat voivat tilata bio-
jätteen keräyksen siten, että yksi osakas vastaa so-
pimuksesta. Palvelua on saatavissa 1.3.2020 alkaen 
ainakin Pudasjärven keskustassa, Syötteellä ja nii-
den välisellä ajoreitillä.

Kyseessä ei ole kunnan järjestämään jätehuoltoon 
kuuluva jäte, vaan jätteen haltija tilaa biojäteastian 
tyhjennyksen suoraan jätteenkuljetusyritykseltä. 
Biojätteen keräys on maksullista.

Biojätteen erilliskeräysvelvoite perustuu jätelakiin 
646/2011 § 8,13,15, jäteasetukseen 179/2012 § 14 ja 
Pudasjärven kaupungin jätehuoltomääräyksiin 
1.1.2011 § 11.

Oulunkaaren   ympäristölautakunta 
Viranomaislautakunta

PUDASJARVI.FI

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 13. 

Lämpimästi tervetuloa!

Tiistaisin sana ja 
rukous klo 18. 

Koskenhovilla su 9.2.2020 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7, Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

Ma -Ti  klo 14.00-20.00 •Ke klo 14.00-01.00 •  
To klo 14.00-20.00 • Pe - La klo 15.00-04.00 • Su 15.00-20.00 

Perjantaina 7.2.
KARAOKE  
jA WINTTI

lippu 3 € sis. ep.

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Avoinna:

HOX! EFES! 
BILJARDI! FLIPPERI!

Tule pelaamaan!

TU
LO

SS
A:

Lauantaina 8.2.

Lauantaina 15.2.

CHORAlE
Liput ennakosta 
pe 14.2. asti 15 € 
ja ovelta 20 €

KARAOKE  jA 
WINTTI
lippu 5 € sis. ep.

pudasjärven taksiautoilijat ry:n    
vuoSIKoKouS    

Hallitus

su 23.2.2020 klo 14 Ravintola Merita, 
Jukolantie 4.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

pudasjärven 
riistanhoitoyhdistys 

tiedottaa
vuoSIKoKouS

Ke 19.2.2020 Klo 18.00 
Pohjantähden auditoriossa.
Valtakirjojen tarkastus alkaa kello 17.00.

Pienpetokilpailuun ilmoittautumiset 16.2.2020 
mennessä toiminnanohjaajalle.

Metsästäjätutkintoon valmentava kurssi kolmena 
iltana 25.-27.2.2020 klo 17.00 Pudasjärven ampujien 
sisäampumaralla (vanha meijeri), kurssimaksu 25 €.

Metsästäjätutkinto samassa paikassa pe 28.2.  
klo 18.00, Tutkintomaksu 20 €.

Toiminnanohjaaja

PUDASTORI

VUOKRATAAN Sarakylällä 
RT kolmio (3h + k) ja RT yk-
siö (1h+kk). P. 040 731 2621.

VUOKRATTAVANA KUN HALUAT PÄÄSTÄ 
EROON  TARPEETTOMAKSI 
 JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  

TAI TARVITSET JOTAIN, 
ILMOITA PUDASTORILLA.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirpputori-
myynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat 
/ vuokraukset ovat jatkossakin sen 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. 

pudasjärven urheilijat 
UMPIHANKIHIIHTO perässähiihtäjät. 
Kaikki mukaan kokemaan kisa 
- tervetuloa!
Lähtö: su 9.2. klo 7 Kurenala OP P-paikka - Tulitauko 
- Metsälä (Palovaara) ja toinen auto Hotelli Pikku-Syöte 
su 9.2. klo 7.30. Maalissa keittoruokailu ja kahvit. Kisapipo 
ja mukavia muistoja.

ÄkkilÄhtö 
tallinnaan 

ensi-ilta pe 14.2.2020 klo 19.00.
*  La 15.2.  klo 15.00
*  Su 16.2.  klo 15.00
* Pe 28.2.  klo 19.00
*  La 29.2.  klo 15.00
*  Su 1.3.  klo 15.00
* Pe 6.3.  klo 19.00
*  La 7.3.  klo 15.00
*  Su 8.3.  klo 15.00
*  Pe 13.3.  klo 19.00
*  La 14.3.  klo 15.00
*  Su 15.3.  klo 15.00

Hinnat: aikuiset 13 €,  
lapset (alle 12 v) 5 €. 

Vain käteismaksu.

Tiedustelut ja varaukset: 
0400 670 430

30-vuotis juhlavuosi
www.taivalkoskenteatteri.fi
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Hetekylän kylähistoria 
valmistumassa maalikuussa
Hetekylän kylähistoriakirjan 
”Savupirteistä nykyaikaan” 
noin 15 vuoden kirjoittamistyö 
on saavuttamassa päämäärän. 
Kirja luovutettiin maanantai-
na 3.2. kirjapainoon, josta se 
saadaan painettuna maalis-
kuussa. 1120-sivuisen kirjan + 
56-sivuisen henkilöhakemis-
ton julkistamista on suunnitel-
tu maaliskuun lopulla. Kirjan 
taittotyön suoritti VKK-Media 
Oy. Kirjaa painetaan 400 kap-
paletta, ja tähän mennessä on 
tehty jo liki 200 ennakkotila-
usta. 

Taittotyön aikana kirjatoi-
mikunnan edustajat Sirkka 
Fredriksson, Ritva Jurvansuu 
ja Mira Jurvansuu sekä kansa-
laisopiston va. koulutussuun-
nittelija Eeva Harju tekivät 
vielä huomaamiaan tarkistuk-
sia ja korjauksia. 

Kirjan aineiston kokoamis-
työ alkoi Pudasjärven kansa-
laisopiston kylähistoriakurs-
silla vuonna 2003. Opettajaksi 
saatiin Timo Sarkkinen, joka 
jaksoi hankkia tietoja ja olla 
tukihenkilönä 15 vuoden ajan. 
Keväällä 2019 tuli surullinen 
uutinen hänen poismenostaan 
vaikean sairauden murtama-
na. Siitä jäi iso aukko kirjaryh-
mään. Seuraajaksi tuli viimei-
seksi kevätlukukaudeksi 2019 
Erkki Taskila ja apuna loppu-
metreillä oli Eeva Harju. Ai-
neistoa keräsi Timo Sarkkisen 
lisäksi Sirkka Fredriksson, Rit-
va Jurvansuu, Annikki Paavo-
la, Mira Jurvansuu ja Jorma 
Oinas. Kylähistoriaa alettiin 

kirjoittaa muutaman aineiston 
keruuvuoden jälkeen. Aineis-
ton kerääminen jatkui koko 
kirjan teon ajan. Aktiivises-
ti kirjaa tehtiin kansalaisopis-
ton lukuvuosien aikana vuosi-
na 2009-2019. 

Kirjan artikkelit kirjoittivat 
pääasiassa itseoppineet his-
torianharrastajat Sirkka Fred-
riksson, Ritva Jurvansuu, 
Mira Jurvansuu ja Timo Sark-
kinen. Lisäksi kirjoituksiaan 
tähän kirjaan antoi lukuisa 
joukko kyläläisiä. Työnjako 
meni siten, että Ritva Jurvan-
suu ja Sirkka Fredriksson te-
kivät haastatteluja ja kirjoitti-
vat niitä ylös. Hetekyläläiset, 
nykyiset ja entiset, suhtautui-
vat avuliaasti ja myönteisesti 
tietojen ja kuvien antamiseen. 
Kirja sisältääkin paljon muis-
teluksia ja haastatteluja.

Valokuvien osalta materi-
aalia kertyi runsaasti. Vanhoja 
valokuvia ja albumeja saatiin 
käyttöön ja niistä saatiin tun-
nistettua henkilöitä. Kuvat vä-
littävätkin arvokkaita väläh-
dyksiä entisaikojen elämästä. 
Paljon kuvia on otettu myös 
itse. Kirjassa onkin yhteensä 
yli 1000 valokuvaa ja doku-
menttia. 

Kylähistoriakirjassa kä-
sitellään Hetekylän vanha 
asutushistoria 1500-luvulta 
isoonvihaan, sisältäen myös 
Taipaleenharjun asutuksen. 
1700-luvulta isoonjakoon 
saakka käsiteltiin vanhat ta-
lot nro 1- 8 sekä isonjaon jäl-
keen muodostuneet uudistilat 

Mira Jurvansuu ja Ritva Jurvansuu luovuttivat viime syksy-
nä reilun 15 vuoden kylähistoriakirjan materiaalin VKK-Me-
dian Katariina Niemitalolle sivujen taittoon, josta se nyt on 
lähetetty kirjapainoon painettavaksi. 

Kiehtova ja katoava 
monimuotoinen 

luonto
Hirsikampuksella nähdään ja 
kuullaan maanantaina 10.2. 
Juha Kauppisen mielenkiin-
toinen ja avaava esitys luon-
non monimuotoisuudesta 
ja sen merkityksestä myös 
meille ihmisille. Päivällä esi-
tys on koululaisille ja illal-
la kaikille avoin tilaisuus kel-
lo 18. 

Juha Kauppinen (s.1975) 
on hämeenlinnalainen toi-
mittaja ja kirjailija. Hän on 
20 vuoden aikana kirjoitta-
nut luonnosta ja ympäris-
töstä uutisia ja reportaase-
ja muun muassa Helsingin 
Sanomiin, Suomen Kuvaleh-
teen ja Suomen Luontoon. 
Kauppisen jutut ovat olleet 
merkittävästi vaikuttamas-
sa luonto- ja ympäristöasioi-
den nousemiseen osaksi val-
tavirtaa 2010-luvun aikana.

Monimuotoisuus-luen-
to on visuaalinen kerto-
mus luonnon monimuo-
toisuuden syntymisestä ja 
katoamisesta Suomessa ja 
maailmassa. Esitys myös ha-
vainnollistaa, mitä merkitys-
tä monimuotoisuudella ja 
sen hupenemisella on. Lu-
ento perustuu osin Kauppi-
sen kirjaan Monimuotoisuus 
– kertomuksia katoamisista.

Kauppinen on kirjoitta-
nut kaksi kirjaa, Monimuo-
toisuus – kertomuksia ka- Juha Kauppinen.

toamisista ja Talvivaaran 
vangit, yhdessä Sampsa Oi-
naalan kanssa). Monimuo-
toisuus on kerännyt ylistä-
viä arvioita, ja kirja palkittiin 
lokakuussa Kanavan tieto-
kirjapalkinnolla vuoden par-
haana tietokirjana. Toimitta-
jana Kauppinen on saanut 
Bonnierin suuren journalis-
tipalkinnon ja tutkivan jour-
nalismin Lumilapion. Kaup-
pinen on koulutukseltaan 
biologi.

Tilaisuuden järjestää Pu-
dasjärven luonnonsuoje-
luyhdistys ry yhdessä Hir-
sikampuksen ja kaupungin 
kulttuuritoimen kanssa.

Pirkko-Liisa Luhta 

Hetekylän ”pikkujättiläisen” 
kannessa on kuva kauniista 
Jaurakaisjärvestä.

nro 3-52. Kirjassa on kerrottu 
myös tilojen jaot ja omistajat 
sekä talojen asukkaat. Erikois-
ta kyläkirjassa on se, että ta-
lojen yhteydessä on mainittu 
piiat, rengit, torpparit ja mä-
kitupalaiset, joten omien su-
kulaisten vaiheita pystyy jäl-
jittämään myös tätä kautta. 
Kirjassa kerrotaan mm. Hete-
kylän elinkeinoista, kouluista, 
elinolosuhteista ja ylipäätään 
kylän kehittymisestä savupirt-
tiajasta nykyaikaan.

Kirja on herättänyt kiinnos-
tusta myös muualla kuin Pu-
dasjärvellä, ulkomaita myö-
ten. Hetekylästä on muutettu 
työn perässä pois, ja omat juu-
ret kiinnostavat. HT

Kirjan ennakkotilauksia ottavat vastaan Pudasjärven kansalais-
opisto kansalaisopisto@pudasjarvi.fi, Ritva Jurvansuu p. 040 
500 9146, ritvajurvansuu@gmail.com, Sirkka Fredriksson p. 
040 542 1923 ja Mira Jurvansuu mira.jurvansuu@gmail.com. 
Kirjan arvioitu hinta on 65-70 euroa.

Tokmanni osti Perhemarketin
Suomen suurin halpakaup-
paketju Tokmanni on os-
tanut 31.1.2020 allekir-
joitetulla sopimuksella 
Perhemarket Pertti Heik-
kinen Ky myymälän liike-
toiminnan Pudasjärveltä. 
Ostettu liiketoiminta siir-
tyy Tokmannin haltuun 
1.4.2020 ja myymälä muute-
taan Tokmanniksi tulevan 
kesän aikana.

Pudasjärven myymälä 
toimii lähes uudessa liike-
rakennuksessa hyvällä pai-
kalla Oulu–Kuusamo-tien 
varrella lähellä Pudasjärven 
keskustaa. Ostetun myy-
mälän henkilökunta liittyy 
Tokmannin palvelukseen. 
Noin 2 500 neliömetrin ko-
koinen myymälä on vakiin-
tunut toimija Pudasjärvel-
lä ja tunnettu muun muassa 
monipuolisesta tavaravali-
koimastaan. Tokmannin ta-
voitteena on laajentaa ny-
kyistä tuotetarjontaa sekä 
tarjota asiakkaille entistä 
monipuolisempi ja mielen-
kiintoisempi valikoima eri-
laisia tuotteita Tokmannil-
le tuttuun halpaan hintaan.

Pudasjärven myymä-
lä sijaitsee maantieteelli-
sesti erittäin sopivasti suh-
teessa Tokmannin muihin 

myymälöihin ja täydentää 
hyvin Tokmannin myymä-
läverkostoa Pohjois-Suo-
messa. Yrityskaupan myötä 
Tokmannilla tulee olemaan 
Pohjois-Pohjanmaalla 14 
myymälää.

– Uusi Pudasjärven Tok-
manni tulee täydentämään 
Tokmannin palveluver-
kostoa hyvin ja tukee Tok-

Pudasjärven yrittäjien senioriyrittäjät olivat helmikuun kokoontumisessa Perhemarket yrit-
täjän Pertti Heikkisen vieraana. Heikkinen (toinen oikealta) kertoi tuoreita kuulumisia Tok-
manni kaupasta. Omista jatkosuunnitelmistaan hän lupasi kertoa hieman tuonnempana. 

mannin tavoitetta kasvattaa 
myymäläverkostoaan yli 
200 myymälään Suomessa. 
Tämän liiketoimintakaupan 
jälkeen Tokmannilla on 192 
myymälää. Kivijalkamyy-
mälämme ja verkkokaup-
pamme yhdessä kykenevät 
entistäkin paremmin pal-
velemaan asiakkaitamme 
koko Suomessa, Tokman-

Entisaikojen 
käsityötekstiilit 

Aila Stenius

Taidehuone Pohjantähti

Teollisuustie 1
93100 PUDASJÄRVI

Tel. 040 826 6586

Avoinna: 
ma-ke 13-20
la-su 13-17

to-pe suljettu

K u l t t u u r i p a l v e l u t

Aila Stenius esittelemässä
tekstiilikokoelmaa
   ke12.2 klo 18-20

3.-29.2.2020

uusin silmin

Tervetuloa!
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Aila Stenius esittelemässä 
tekstiilikokoelmaa ke 12.2. klo 18-20. 

Avoinna: ma-ke 13-20, la-su 13-17, 
to-pe suljettu. Tervetuloa!

nin kauppapaikka- ja kon-
septijohtaja Harri Koponen 
kertoo.

Tokmanni tiedotus,  
kuva Heimo Turunen
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 
myynti@rautiokalustaa.fi

TUOTTEET: 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
 kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT: 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

Toimimme 

Pudasjärvellä, 

Oulussa ja 

niiden lähi-

ympäristössä

Uusi ilme eteiseen, keittiöön, olohuoneeseen, 
makuuhuoneeseen, kodinhoitohuoneeseen, 
toimistoon, kylpyhuoneeseen. Kun kaikki on 

järjestyksessä, arkikin sujuu helpommin. 
Meiltä laadukkaat kalusteet valmiiksi kasattuina ja

 tarvittaessa asennettuina. 
Tarvittaessa kauttamme saat myös 

rahoituksen myymillemme tuotteille.

www.rautiokalustaa.fi

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 040 5316262 
myynti@rautiovuokraa.fi

VUOkrAAmO rAUTiO Oy 
On TäydEn PALVELUn 
rAkEnnUsTArVikE jA 

kOnEVUOkrAAmO
VUOkrAAmmE rAkEnnUsTArVikkEiTA 

mOnEEn käyTTöön jA mEiLTä LöydäT 
LUOTETTAVAT kOnEEn kAikkEEn 

PiEnrAkEnTAmisEEn:

* Henkilönostimet
* Maantiivistäjät
* Alumiinitelineet
* Hiltin  
 piikkaustarvikkeet

* Poravasarat
* Timanttisahaus ja  
 timanttihiontakoneet
* Lattiahiomakoneet
*  Teollisuusimurit

www.vuokraamorautio.fi

VUOkrAAmOmmE TOimiPisTEET sijAiTsEVAT 
PUdAsjärVELLä jA rAnUALLA!

Pudasjärvellä
Teollisuustie 12
040 531 6262

ranualla
040 356 4100

Rautanet 
Aapiskuja 2

 yhteistyössä:

www.vuokraamorautio.fi

Romekievarintie 1, 93280 Syöte
P. 045 200 0212 
myynti@rautiovuokraa.fi

AkTiViTEETiT 
LOmALLEsi

PALVELEVA 
VUOkrAAmO syöTTEELLä 

TUnTUri mArkETin 
ALAkErrAssA.

* Moottorikelkat  
* Lumikengät 
* Hiihtoahkiot  

* Rattikelkat ja pulkat
* Fat Bike eli  
 Läskipyörät

VUOkrAA käyTTöösi:

Multivita plus
250 tabl. 

25,00€
(norm. 26,64€/

200 tabl.)

Multivita Juniori 
MIX 250 tabl. 

23,00€
(norm. 24,30€/

200 tabl.)

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

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

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä tarvikkeet ammattitaidolla

Käyttövesi- ja 
patteriverkostojen saneeraukset 
Uponor-komposiittiputkistolla.

Huolettaako 
putkistojesi kunto

Soita tai tule käymään ja 
sovitaan tarvittessa ilmainen arviokäynti!


