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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Umpihankihiihdon 
MM-kisat 22. kerran s. 8

Valta vaihtui lukiossa 
perinteisin menoin s. 10

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 21.2.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
matti.sarajarvi@gmail.com

•  Suoritan tilauksesta lakisääteiset tulisijojen 
ja savuhormien nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien puhdistukset
•  Ilmamäärien mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

Tmi Teijo Iinatti
040 530 9726

teijo.iinatti@hotmail.com

NUOHOUSPALVELUT 
Pudasjärvellä

Vakioasiakkaat saavat automaattisen
yhteydenoton, kuten ennenkin.

Uudet asiakkaat tilauksesta. 

NUOHOUSPALVELUT 
Pudasjärvellä

jatkuvat paikallisen nuohoojan toimesta, 
mm. Syötteen alueen mökkien nuohoukset.

Pudasjärven toimisto, Toritie 1, p. 040 844 2028.

Olethan huolehtinut 
metsäveroilmoituksen? 

Varaa aika ammattilaiselta!

VETERAANIKERÄYS 
PUDASJÄRVELLÄ

ti 26.2. klo 16-20.
Kerääjinä Kainuun prikaatin varusmiehiä. 

Keräystuotto käytetään 
sotaveteraanien ja puolisoiden 
kotona asumisen tukemiseksi. 

Pudasjärven 
Sotaveteraanit ry

Eero Ahonen keräysvastaava
puh. 040 530 2536

Toivomme keräykseen 
myönteistä suhtautumista!

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

Puh. (08) 821 185

Multivita plus
250 tabl. 

24,00€
(norm. 26,64€/200 tabl.)

Multivita Juniori 
MIX 250 tabl. 

22,00€
(norm. 24,30€/200 tabl.)

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 

Puh.  020 752 8260

SUIHKUJÄRJES-
TELMÄ GROHE 

27960001 VITALIO 
START 210

WC-ISTUIN IDO GLOW 
60 2-T ILMAN KANTTA 

3836001101

Muotoilultaan moderni 
Vitalio Start -suihkujär-
jestelmä päivittää kyl-
pyhuoneesi ilmeen. Ter-
mostaatilla varustetussa 
suihkujärjestelmässä on 
uusi kromipinnoitteinen 
210 mm:n kattolauta-
nen, joka tarjoaa leveän 
suihkukuvion.

3590028900

Huuhtelukaulukseton 
(Rimfree), hygieeninen 
wc-istuin. Smart-lasite 
helpottaa puhdistusta. 
Piiloviemäröinti lattiaan 
(S-lukko), viemäriliitin 
sisältyy. Liimakiin-
nitys, ei kiinnitys-
reikiä. 2-toiminen 
huuhtelu. Istuin-
kansi myydään 
erikseen.

Aamulla leivotut, lisäaineettomat:
-  Juureen leivotut ruistuotteet, 
 hiivaton, vehnätön
-  Hiivaleivät, gluteenittomat leivät
-  Aidot ohrarieskat
-  Tuoreet munkit
-  Saaristolaisleivät ym.

Savilaakson leipomo
p. 050 550 3450 

Pudasjärven torilla
pe 22.2. alkaen klo 9

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssit alkavat
Nettiteoria maanantaisin 

klo 17.00
Ilmoittaudu ennakkoon

Tervetuloa!

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettu

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 27.2., ke 13.3. ja ke 20.3.

www.pudasjarvenoptiikka.fi
HUOM! To 21.2. Liike auki poikkeuksellisesti klo 9-14.30.

Lemmikkieläinruoka

Herkutteluun

Kuivalihakausi alkaa
Meiltä kuivaliha-ainekset 
moneen makuun, tuotteet 

löytyvät pakaste altaastamme

Pizzan päälle, 
kiusauksiin, 

hernekeittoon 

Haukku Koiranmakkarat 
500g 5 kpl 10,00 4,00 kg

Haukku Porojauheliha 
500g 2,95 5,90 kg

Haukku Poron 
Rustoluut 5,00 kg

Sompio Poronkäristys 
28,76 kg 2,5 kg:n laatikko

Hirvikäristys 19,16 kg 
2,5 kg:n laatikko

ERÄ Lämminsavustettu 
Riistarouhe 1 kg 9,90 kg

Jättipakkaukset

Kylmäsavustettu Poronpaistirouhe
 120g 8,49 70,72 kg

Lappitappi 29,90 kg
Poron Kylmäsavustettu 
Aitopaistipala 79,90 kg

Kylmäsavustettu Poronpaistisiivut 
100g 3 kpl 20,00 66,67 kg

Kylmäsen oma 
Maalaispalvi 9,90 kg 

(norm. 12,90 kg)

Savukassler 9,90 kg

Porosalami 29,90 kg
Saunapalvattu kylki 

n. 1 kg 7.90 kg

Kotimainen 
Naudan paisti 14,90 kg
suolattuna ja narutettuna

ERÄ Saksanhirven paistia 14,90 kg 
suolattuna ja narutettuna

Hirven paistia 22,90 kg
suolattuna ja narutettuna

Naudan kulmapaisti
 8,90 kg

PUDASJÄRVI Muonamutka 2    www.kylmanen.fi

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851

TERVETULOA!
Palvelemme: 
ma-to 9-17, 
pe 9-18, la 9-14

PUDASJÄRVI

LOPPUUNMYYNTI
UUSIA ERIÄ ALENNETTU
- ERÄVAATTEET
- PIPOT JA PÄÄHINEET
- TOPPA-ASUT
- KESÄKALASTUSVÄLINEET

- TALVIKENKIÄ
- SALIKENGÄT
- NASTAKENKIÄ

- UISTIMET - KELAT - VAVAT

-50%ovh.

JA PALJON MUUTA!

-30% -70%JOPA
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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.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään maanantaina.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.
Laskutuslisä 3,00 €

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 € 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

Päätoimittaja
Martti Turunen
0400 699 522

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Meille kaikille rakas

Raija Tuulikki
AARNI
o.s. Karjalainen
s. 17.12.1949 Kuusamossa
k. 25.1.2019 Pudasjärvellä

Rakkaudella muistaen ja kiittäen
Pentti
Birgitta, Arto, Jenna ja Markus
Annika, Pekka, Maria ja Daniel
Sari, Veli-Pekka, Laura, 
    Kimi ja Emmi
Tapio ja Outi
Hannu, Tanja, Matias ja Sofia
Äiti
Siskot ja veljet perheineen
sekä muut sukulaiset ja ystävät

Oli sulla sydän niin lämmin ja hellä.
Oli siellä paikka meille jokaiselle.
Mitään et pyytänyt, kaikkesi annoit,
meitä aina muistit, huolta kannoit.
Kauniit muistot voimaa antaa,
surun raskaan hiljaa kantaa.

Kulje Mummi lähellämme,
muistoissamme mukanamme.
Sävelinä sieluissamme,
elämämme enkelinä.

Äidin toiveesta siunaus toimitettu 16.2.2019
läheisten läsnä ollessa.

Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Aaro Matias
TOLKKINEN
s. 30.4.1950 Pudasjärvi
k. 22.1.2019 OYS
Kaivaten ja kiittäen
Briitta
Satu ja Kari perheineen
Heli ja Juha perheineen
Anna-Leena ja Jarkko
Sisarukset perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Jäi jälkeesi kaipaus
ja suru sanaton.

Rakkaamme on siunattu haudan lepoon 9.2.2019 
läheisten läsnä ollessa.

Lämmin kiitos osanotosta.

Niin ilosta 
kuin surusta

Messu seurakuntakodissa su 24.2. kello 10, Valtteri Laitila, 
Timo Liikanen, Keijo Piirainen. Jumalanpalvelus on katsot-
tavissa suorana lähetyksenä seurakunnan kotisivujen kaut-
ta. 

Iltakirkko seurakuntakodissa to 28.2. kello 19, Ari Kokko-
nen, Jukka Jaakkola, kirkkokuoro. Lopuksi iltatee.

Kyläilta Pintamon kylätalossa pe 22.2. kello 18. Kutsum-
me kyläiltaan erityisesti Pintamon, Poijulan ja Iinattijärven 
asukkaita. Mukana seurakunnan työntekijöitä eri työaloilta. 

Kuorot: Vox Margarita ke 27.2. kello 18, kirkkokuoro to 
28.2. kello 18, Sarakylän kappelikuoro to 28.2. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13.

Ystävänkammari to 21.2. kello 12.

Omaishoitajat/diabeetikot iltapäivähetki seurakuntako-
din rippikoulusalissa ma 25.2. kello 13.

Sururyhmä sinulle, joka olet menettänyt puolisosi kuole-
man kautta. Ensimmäinen kokoontuminen on Pudasjärven 
seurakuntakodilla ke 27.2. kello 17.00. Ryhmä kokoon-
tuu seitsemän kertaa n. 2 h/kerta. Sururyhmässä voit jakaa 
luottamuksellisesti kokemuksia ja tunteita yhdessä toisten 
ryhmäläisten kanssa. On suositeltavaa, että ryhmään tulles-
sasi läheisen kuolemasta on kulunut vähintään kolme kuu-
kautta tai enintään noin kaksi vuotta. Tiedustelut ja ilmoit-
tautuminen pe 22.2. mennessä 040 175 8597/Helena tai p. 
0400 866 480/Marko.

Alakoululaisten kerhot: 6-9 vuotiaille maanantaisin kel-
lo 17-18.30 seurakuntakoti, Rönö. 10-vuotiaille ja sitä van-
hemmille tiistaisin kello 16.30-18 seurakuntakoti, Rönö.
Molempien kerhojen kerhopaikka on Seurakuntakodilla, 
Iltakahvila Rönön tiloissa (käynti seurakuntakodin Pappi-
lantien puoleisesta päädystä). TERVETULOA KERHOIHIN! 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen kerhoihin: tiina.inkeroinen@
evl.fi / 040 571 4636.

Talvileiri Hilturannan leirikeskuksessa 3.-6. luokkalai-
sille 2.-3.3.2019. Leirille ilmoittautumiset viimeistään pe 
22.2. kirkkoherranvirastoon p. 08 882 3100. Leiri on ilmai-
nen. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje. Lisätiedot leiris-
tä: tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 571 4636.

Perhekerhot: Iltaperhekerho ma 25.2. kello 17 Liepeen 
väentuvassa ja perhekerho ke 27.2. kello 10 Liepeen vä-
entuvassa. Makkaranpaistoa. Viikolla 10 ei perhekerhoja.

Päiväkerhot viikolla 9 Liepeen väentuvassa, viikolla 10 ei 
kerhoja.

Lapsiparkki maantaisin kello 13-15 ja perjantaisin kello 
9.30-12 seurakuntakodilla. Parkkiin voivat tulla 1-5-vuoti-
aat. Lapsille oma välipala ja juoma mukaan. Ilmoittautumi-
set lastenohjaajille (ma kello 12-16, muina arkipäivinä kel-
lo 8-16) Heli Tauriainen 040 868 4730, Emmi Ilvo-Hepola 
040 743 4896, Rauni Juntti 040 586 1217. Pe 1.3. ei lapsi-
parkkia eikä viikolla 10.

Siioninvirsiseurat Keijo Piiraisella, Jukolantie 26 as 2, pe 
22.2. kello 18.

Kirkon esittelijä: Haemme reipasta, oma-aloitteista ja kie-
litaitoista nuorta kirkon esittelijäksi ajalle 24.6.-2.8.2019. 
Työaika ma-pe kello 11-17, 30 h/viikko. Palkkaus määritel-
lään kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmä 
202:n mukaan, 1230 euroa/kk. Vapaamuotoiset hakemuk-
set sähköpostilla 1.3.2019 kello 15 mennessä osoitteeseen 
timo.liikanen@evl.fi. Lisätietoja antaa kirkkoherra Timo Lii-
kanen, p. 040 820 7223.

Rauhanyhdistykset: Ervastin ry:n vuosikokous ja seurat 
Aino ja Simo Kinnusella su 24.2. kello 13 (Pekka Lehto). 
Hirvaskosken ry:n vuosikokous Maria ja Vesa Vääräniemel-
lä su 24.2. kello 18 (puhe Jukka Lehto). Lauluseurat Sara-
kylän kappelissa su 24.2. kello 19 (Risto Lauhikari). Seu-
rat Kurenalan ry:llä su 24.2. kello 16 (Eero Illikainen, Arvo 
Niskasaari).

Kastettu: Lyydia Iisa Emilia Kokko, Lahja Annikki Auro-
ra Uronen.

Haudattu: Raija Tuulikki Aarni 69 v.

Kirkkovuodessa loppiaisen jälkeinen aika 
on jäänyt taakse, ja katse on käännetty lä-
hestyvään paastonaikaan. Tuleva pyhäpäivä 
on 2. sunnuntai ennen paastonaikaa, lati-
nankieliseltä nimeltä niin sanottu seksage-
sima (kuudeskymmenes), joka kertoo päi-
vien määrästä pääsiäiseen. 

Ensi sunnuntain otsikon mukainen tee-
ma on Jumalan sanan kylvö. Päivän evan-
keliumissa Luukkaan 8. luvun mukaan ker-
rotaan Jeesuksen vertaus kylväjästä ja 
vertauksen selitys. Myös evankeliumeis-
ta Matteuksen ja Markuksen mukaan voi-
daan lukea sama vertaus. Jeesus rinnastaa 
Jumalan sanan julistuksen viljelijän suorit-
tamaan siemenen kylvämiseen. Keskellä 
runsaslumista talvea tätä tuntuu vähän vai-
kealta havainnollistaa. Vanhemmille ihmisil-
le kuva pellon laidalla olevasta kylvömie-
hestä vakkoineen on tuttu. Nuoremmat 
ovat voineet nähdä entisajan maanviljelyk-
sen kylvövälineitä lähinnä museoissa ja pe-
rinnepäivissä. Kylvö suoritettiin käsin heit-
tämällä siementä vakasta molemmin käsin 
pellolle. 

Maanviljelijä miettii tarkkaan, mihin hän 
siementä kylvää. Maa muokataan ja pide-

tään myös huolta riittävästä kosteudesta, 
jotta sato voisi kasvaa. Toisin on Jumalan 
sanan kylvössä. Jeesuksen opetuksen mu-
kaan sanan siementä kylvetään joka paik-
kaan: tien laitaan, kalliolle, ohdakkeiden 
keskelle ja hyvään maahan (Luuk 8:5-8). 
Emme voi tietää etukäteen, millainen on 
meidän ihmisten sydämen maaperä. Me 
näemme ulkoisen, mutta Jumala katsoo 
sisimpään. Saamme pyytää, että sydämen 
maaperä olisi hyvän maan kaltaista, jossa 
se tuottaa sadon ikuisiin aittoihin. Olen-
naista on, että olemme Jumalan sanan vai-
kutuspiirissä; sitä kuulemme ja luemme. 
Siksi Jeesus sanookin Luukkaan mukaan: 
”Jolla on korvat, se kuulkoon!”

Jeesus selittää kylväjävertausta, ja eri-
laisia maaperiä, jota Jumalan sana täällä 
maailmassa kohtaa. Uskon ja turvallisen 
luottamuksen voivat estää Jumalan vastus-
taja, paholainen ja hänen työnsä. Ajallisen 
elämän huolet, ahneuden ohjaama rikkau-
den tavoittelu ja elämän nautintoihin kes-
kittyminen saattavat tukahduttaa Juma-
lan sanan kasvun sisimmässämme. Hyvää 
maata Jeesus puolestaan vertaa ihmisiin, 
jotka sanan kuultuaan pysyvät siinä puh-

tain ja ehein sydämin (Luuk. 8:15).
Kristuksen työ, sanan kylvö, jatkuu 

täällä maailmassa kaikkina aikoina. Tah-
domme Pudasjärven seurakunnassa pitää 
huolta siitä, että Pyhä Henki voi yhä syn-
nyttää, ruokkia ja vahvistaa uskoa ja luot-
tamusta Jumalaan. Parhaat lahjat; Jumalan 
sana, rukous, Herran ehtoollinen ja kris-
tittyjen yhteys on annettu meille pysyäk-
semme ja vahvistuaksemme uskossa. Niitä 
saamme vanhan katekismuksen opetuk-
sen mukaan ahkerasti käyttää. 

Raamatun sana viestii meille aivan eri-
tyisesti näin paastonajan lähestyessä hy-
västä Jumalasta, joka antoi ainoan poikansa 
tänne maailmaan pelastajaksi, vapahtajak-
si ja syntiemme sovittajaksi. Saamme iloita 
armon voimasta! 

Rukous: ”Kaikkivaltias Jumala! Sinä pu-
hut meille Pojassasi. Anna sanasi vaikuttaa sy-
dämessämme, niin että kunnioittaisimme si-
nua sanoin ja teoin ja olisimme 
rakkautesi todistajia. Aamen.” 

Timo Liikanen

Jumalan sanan kylvö

ILMOITA PUDASJÄRVILEHDESSÄ P. 0400 385 281 

Kolmekymmentävuotias Aino
putosi veneestä mereen.
Vesi meressä oli erittäin kylmää.

Ainon mielessä kävi ajatus,
että nyt pitäisi tulla pelastaja 
paikalle.
Aino näki vastarannalla 
ambulanssin.

Eräs veneilijä huomasi Ainon
olevan veden varassa
ja käänsi veneen keulan
kohti Ainoa.

Merellä uimassa
Pudasjärvi-lehti julkaisee Ystävänkammarissa kirjoitettuja runoja:

Pelastaminen ei ollut 
helppo juttu,
mutta lopulta auttaja sai 
hänet veneeseen
ja lähti kuljettamaan 
Ainoa kohti rantaa,
jossa ambulanssi oli 
odottamassa.

Aarne ja Taimi
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Oulun vaalipiirin Vasemmisto kiertueella Pudasjärvellä
Lauantaina 16.2. S-marketin 
edusta Kurenalla täyttyi pu-
dasjärveläisistä kuulijoista, 
kun Oulun vaalipiiriin kuu-
luvat Pohjois-Pohjanmaan 
Vasemmiston kansanedus-
tajaehdokkaat Markku Eilo-
la-Jokivirta, Heidi Haataja, 
Anne Huotari, Jouni Jussin-
niemi ja Suvi Röntynen 
sekä Kainuun Vasemmiston 
edustaja, europarlamentaa-
rikko Merja Kyllönen olivat 
keskustelemassa kansalais-
ten kanssa tämän päivän ar-
voista ja siitä kuinka ehdok-
kaat tarvitsevat nyt kaiken 
tuen kampanjointiinsa.

Oulun vaalipiirin Va-
semmiston kevään 2019 
eduskuntavaaliehdokkais-
ta kuusi oli mukana lauan-
tain Koillismaan turneel-
la. Kolmella heistä on myös 
kytköksiä Pudasjärvelle. 
Vasemmisto toimii Pohjois-
Pohjanmaalla kaikissa kun-
nissa, on valtuutettujen mää-
rässä alueen toiseksi suurin 
puolue ja kuuluu Oulun vaa-
lipiiriin yhdessä Kainuun 
ehdokkaitten kanssa, joten 
kaikkia tähän vaalipiiriin 

kuuluvia voi äänestää myös 
Pudasjärvellä. 

Vasemmiston suurena 
huolenaiheena on sote-uu-
distuksen tuomat muutok-
set myös täällä Pohjois-Poh-
janmaalla, joista suurimmat 
leikkaukset kohdistuvat 
ikäihmisiin ja vuodeosasto-
paikkoihin. Käytännössä se 
tarkoittaa pienten kuntien 
vuodeosastohoidon lakkaut-
tamisia.

Markku Eilola-Jokivirta 
on pitkän työ- ja luottamus-
tehtävähistorian omaava 
oululainen automaatioeri-
koisosaaja, joka on vuodes-
ta 2012 alkaen ollut mukana 
järjestämässä Syöte MTB-
ajoja.

Heidi Haatajan juuret 
puolestaan liittyy vahvasti 
Sarakylään. Liminkalainen, 
Puolustusvoimissa 16 vuot-
ta palvellut taloushallinnon 
ammattilainen on julkaissut 
myös kaksi omaa runokirjaa.

Anne Huotari, sosiaa-
lialan ammattilainen Oulus-
ta on ollut aiemmin kansan-
edustajana 12 vuotta ja nyt 
uuden kynnyksellä sote- ja 

työllisyysasiat ovat lähellä 
hänen sydäntä. Myös Annel-
la on linkkejä Pudasjärvel-
le, sillä hän toimi pari vuotta 
Pudasjärven työllisyyskum-
mina.

Jouni Jussinniemi työs-
kentelee päätoimisena 
pääluottamusmiehenä ja 
työsuojeluvaltuutettuna Py-
häjärvellä. Jounin mielestä 
suomalaisella työllä täytyy 
jokaisen tulla toimeen Suo-
messa.

Suvi Röntynen on ra-
vintola-alan ammattilainen 
Martinniemestä, jonka mie-
lestä palkalla on tultava toi-
meen ja lapsilisät on laitetta-
va käänteiseen järjestykseen.

Merja Kyllönen, europar-
lamentaarikko Suomussal-
melta on hoitanut Kainuun 
asioita niin maakuntaval-
tuustossa ja -hallituksessa 
kuin myös vuodesta 2000 al-
kaen Suomussalmen kun-
nanvaltuustossa.

Pudasjärven Vasemmis-
ton aktiivit puheenjohtaja 
Antti Tihisen johdolla tarjoi-
livat kuulijoille kahvia, me-
hua ja grillimakkaroita, joita 

Vasemmiston Koillismaan kiertueen eduskuntavaaliehdokkaat tukijajoukkoineen Pudas-
järvellä. Vasemmalta Heidi Haataja, Anne Huotari, Pudasjärven osaston puheenjohtaja 
Antti Tihinen, Jouni Jussinniemi, Suvi Röntynen, europarlamentaarikko Merja Kyllönen 
sekä Markku Eilola-Jokivirta.

meni kaikkiaan 130 kappa-
letta. 

Tunnelma oli iloinen ja 
lämminhenkinen tuimasta 
viimasta huolimatta. Kun-
talaiset olivat aidosti kiin-
nostuneita Vasemmiston 

arvoista ja tavoitteista. Eh-
dokkaitten kanssa käytiin 
pitkiä keskusteluja.

Suomen 38. eduskunta-
vaalit järjestetään sunnun-
taina 14. huhtikuuta 2019 ja 
niissä valitaan kansanedus-

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Lauantaina 23.2. klo 15.30 
Pudasjärven Halla Cafe  
& Cateringissa 
Kauppatie 4

✰✰✰✰✰✰✰

Tähtiliikkeen eduskuntaryhmä

Kansanedustaja, VTT

PAAVO  
VÄYRYNEN
järjestää kysymys-  
ja vastaustunnin

Tervetuloa!
Tilaisuudessa  
voi ilmoittautua 
Tähtiliikkeen  
kansanedustaja- 
ehdokkaaksi.

PUDASJÄRVEN TORILLA 
MYYTÄVÄNÄ VOISSA 

PAISTETTUA MUIKKUA JA 
PAIKALLA LOIMUTETTUA 

LOHTA 
ma-ti 25.-26.2. alkaen klo 10. 

Satu Inkeroinen
p. 0400 917 751 Tervetuloa!

tajat eduskuntaan vaalikau-
delle 2019 – 2023. 

Vasemmiston viestinä ää-
nestäjille on, että tehdään 
yhdessä inhimillinen Suomi!

Terttu Salmi

Pudasjärven apteekissa vie-
tettiin maanantaina 11.2. yk-
sykskaks -teemapäivää. 
SPR:n paikallisosastosta Esa 
Erkkilä ja Arja Panuma olivat 
neuvomassa ja näyttämässä 
elvytystä sekä jakamassa tie-
toa jokamiehen/-naisen vel-
vollisuuksiin kuuluvasta hä-
täensiavusta. Apteekki jakoi 
kaikille pisteessä pysähty-
neille elvytyksessä käytettä-
vän puhallussuojan, joka oli 
mukavasti pakattu pieneen 
avaimenperäpussukkaan. 

Erkkilän mukaan kävijöitä 
oli ollut aika ajoin ihan "kat-
somon" verran. 

Panuman mukaan iäk-
käämmät ihmiset eivät olleet 
halukkaita konttailemaan lat-
tialla, joten heidän osaltaan 
painalluselvytys jäi katselun 
tasolle. Nuorempi väki sen si-
jaan oli ihan kiitettävästi tart-
tunut mahdollisuuteen testa-
ta, että onko painalluksissa 
tarpeeksi tehoa, jotta potilaan 

SPR Pudasjärven osaston puheenjohtaja Esa Erkkilä ja ys-
tävätoiminnan yhteyshenkilö Arja Panuma antoivat hätäen-
siapu-opastusta asiakkaille valtakunnallisessa 112-päiväs-
sä Pudasjärven apteekissa.

Apteekissa yksykskaks teemapäivä

Pudasjärven keskustapuolue tukee vastaanottokeskuksen 
toiminnan jatkumista ja kehittämistä 

Suomen Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestö tukee Pudasjär-
ven vastaanottokeskuksen toiminnan jatkumista ja kehittämistä 
edelleen eikä hyväksy rasismia missään muodossa.  

Pudasjärven Keskustapuolue noudattaa puolueen allekirjoit-
tamaa Euroopan poliittisten puolueiden rasismin vastaista perus-
kirjaa. Jokainen viime vaaleissa ehdokkaaksi alkanut on allekirjoit-
tanut henkilökohtaisesti tämän sitoumuksen. 

Pudasjärven Keskustapuolue ei hyväksy minkään ihmisryhmän 
syyllistämistä yksilöiden tekojen perusteella. Elämme demokraat-
tisessa ja ihmisoikeuksia kunnioittavassa yhteiskunnassa, jossa ke-
tään ei tuomita etukäteen ilman oikeuskäsittelyä. Emme hyväk-

sy myöskään sitä, että tarpeetonta pelkoa lietsotaan kuntalaisten 
keskuudessa virheellisillä väittämillä ja yleistyksillä. 

Pudasjärven Keskustapuolueella ei ole mitään tekemistä kun-
talaisaloitteen kanssa, jossa vaaditaan vastaanottokeskuksen toi-
minnan sulkemista 

Pudasjärvellä. Pudasjärven keskustapuolue on myös sitoutu-
nut kuntastrategian tavoitteiden mukaiseen toimintaan sekä sen 
kehittämiseen. 

Suomen Keskusta 
Pudasjärven kunnallisjärjestön hallitus

verenkierto saadaan turvat-
tua. 

- Nykyiset elvytysnuket 
ovat palautteen antavia, jol-
loin mahdolliset virheet pys-
tytään heti korjaamaan ja 
opitaan oikeat otteet, kertoi 
elvytystä opastava Arja Pa-
numa.

Apteekkari Terttu Puuru-
nen oli iloinen, että nyt saatiin 
järjestettyä tämä 112-tapahtu-
ma apteekkiin, sillä parina ai-
kaisempana vuonna 11.2. on 
sattunut viikonlopulle.

- Pudasjärven SPR ensi-
apuryhmässä on tällä hetkel-
lä 27 koulutettua henkilöä, 
joista viime viikonvaihteen 
Umpihankihiidossa oli päi-
vystämässä 17, listasi Erkkilä 
ja jatkoi että SPR Pudasjärven 
osastolla on monipuolista toi-
mintaa ja yhteistyötä kolman-
nen sektorin vapaaehtoisten 
toimijoitten kanssa. 

- Vanhustentalon kerho-
tiloissa Pappilantiellä aloit-

taa maaliskuussa vanhuk-
sille suunnattu Iltakammari 
-kerhotoiminta, joka tulee ko-
koontumaan kerran kuu-
kaudessa. Aloitusilta tullaan 
ilmoittamaan paikallislehdes-
sä, kertoi ystävätoiminnan 
yhteyshenkilö Arja Panuma. 

Reddie Kids on suunnattu 
6 - 12 -vuotiaille lapsille ja se 

kokoontuu joka toinen viik-
ko Osviitassa. KV-kahvila toi-
mintaa on yhdessä 4H -ker-
hon kanssa TOPI-tuvalla joka 
toinen viikko ja vapaaehtois-
ta pelastuspalvelua yllä pide-
tään eri puolilla pitäjää, joten 
kaikki ikäryhmät on otettu 
huomioon. STK
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Jäähallin rakentaminen on ol-
lut Pudasjärvellä vireillä use-
an vuoden ajan. Kaupunki oli 
kutsunut maanantaina 11.2. 
hallin käyttäjiä ja hallityöryh-
män jäseniä kuulemaan hal-
lihankkeen tämän hetken ti-
lanteesta ja ottamaan vastaan 
käyttäjien toiveita ja terveisiä. 
Suunnitelmia esittelivät Ram-
boll CM Oy:stä Sami Välitalo 
ja Harri Karjula ja kaupungin 
puolelta tekninen johtaja Eero 
Talala ja kiinteistöpäällikkö 
Kari Rissanen. Talala halusi 
heti palaverin alussa maini-
ta, että kaupunki ei ole tehnyt 
hallin rakentamisesta viralli-
sia päätöksiä.

Pudasjärven jäähallihank-
keesta ovat alustavat suun-
nitelmat valmiina, joita esi-

teltiin käyttäjille ja jo vuosia 
sitten perustetulle jäähalli-

työryhmälle.

Jäähallin rakentamishanke etenemässä – valmiina 2021
Esillä oli alustava suunni-

telma ja kuviakin Kuusamon 
valtatien varteen hirrestä ra-
kennettavasta hallista. Sen 
mukaan jääalan koko olisi 
niin sanottu kanadalaismal-
li, eli jonkin verran kapeam-
pi kuin esimerkiksi Kärppien 
isännöimä Raksilan jäähal-
li. Sen vakuutettiin kuitenkin 
täyttävän jääkiekko-ottelu-
jen sarjapelien järjestämisessä 
tarvittavat mitat, jotka olivat 
58 metriä pitkä ja 26 metriä 
leveä. Halliin on tulossa noin 
500 hengen katsomo sekä toi-
seen kerrokseen 42 metriä pit-
kä juoksurata, jossa on kolme 
rataa vierekkäin. 

Keskustelussa jätettiin toi-
veena kahviotilan järjestämi-
nen, kerrottiin jääkiekon har-
rastajia löytyvän kolmisen 
sataa sekä lisäksi halli palve-
lisi koululaisten käyttöä. Hal-
li olisi tämän hetken suun-
nitelmien mukaan käytössä 
yhdeksän kuukautta vuodes-
sa. Halli on tämän hetken 
suunnitelmien mukaan val-
miina kesän jälkeen vuonna 
2021. HT

Aitto-ojan Metsästysseuralla 50 v hirvipeijaat

Metsästysseurat ovat usein kylien kantava voima
Aitto-ojan Metsästysseu-
ra vietti hirvipeijaisia sun-
nuntaina 17.2. Aittojärven 
koululla 50-vuotisjuhlan 
merkeissä. Mukana oli rei-
lut 100 henkeä. Hirviporu-
kan miehet olivat perintei-
seen tapaan valmistaneet 
käristyksen ja perunamuu-
sin naisväen hyvällä avus-
tuksella. Tämän kauden vii-
meinen eli yhdestoista hirvi 
kaadettiin loppiaisena ajo-
metsästyksenä runsaan lu-
men vuoksi lumikenkiä 
käyttäen.

Seuran puheenjohtaja 
Jouni Vengasahon mukaan 
viimeisinä vuosikymmeninä 
metsästys on keskittynyt hir-
vijahtiin. 

-Jänistä ja kettuja on met-
sästetty ajokoiria käyttäen 
sekä lintumetsästystä siinä 
määrin kuin heikot kannat 
ovat sallineet. Riistanhoi-
totyötä on tehty aktiivises-
ti vahinkoeläinten pyynnil-
lä, hirvien riistapelloilla ja 
kolmiolaskentana. Juhlavuo-
den 2018 merkittävin päätös 
oli hirvien nylkyvajaa varten 
noin 15 hehtaarin maa-alu-
een ostaminen Siuruantien 
ja Ritvaojan varresta. Tontil-
la olevat vanhat rakennuk-
set on purettu ja tilalle ra-
kennettu talkoilla nylkyvaja 

sähköliittymineen. Hirvipo-
rukan miehet Tapio Pohjan-
veden johdolla ovat olleet 
aktiivisimpia, mutta muut-
kin seuran jäsenet ovat osal-
listuneet rakennustalkoisiin 
eri ammattialoja ja koneka-
lustoa edustaen. Tulevaisuu-
den haasteena on alueen ke-
hittäminen ja mahdollinen 
jatkorakentaminen, kertoi 
Vengasaho.

Hanhiakin ruokittu
Historiikin piti alusta saakka 
toiminnassa mukana ollut 
Pekka Lehto. Metsästysseu-
ran perustavassa kokouk-
sessa oli mukana 29 kylä-
läistä. Jäseniksi ilmoittautui 
perustavassa kokouksessa 
43 henkilöä. Puheenjohtajina 
ovat toimineet Tauno Siliä-
maa, Kauko Puurunen, Pek-
ka Lehto, Alpo Kuha ja Jou-
ni Vengasaho. Sihteerit ovat 
olleet samalla tavoin pitkä-
aikaisia; Pekka Lehto, Matti 
Komulainen, Taneli Puuru-
nen, Jouni Vengasaho, Mik-
ko Lehto, Tapio Pohjanvesi 
ja Terttu Salmi. Hirviporu-
kan metsästyksen johtajana 
on toiminut viime vuosien 
ajan Tapio Pohjanvesi. 

Aluksi ei ollut ampuma-
toimintaa, mutta siihen in-
nostuttiin -70 luvulla ja 

Pronssisella ansiomerkillä palkittuina Jouni Vengasaho, Tauno Siliämaa, Pekka Ponto, Jukka Marikainen, Pekka Lehto, 
Alpo Kuha ja Ari Isola. Merkit luovuttivat Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Vesa Teivaanmäki ja puheenjohtaja 
Mika Timonen. Kuvasta puuttuu Simo Pihlaja. 

Hirvenlihahuutokaupan laittoivat toimeksi Martti Puurunen (meklari), Tero Pohjanvesi, 
Harri Pihlaja ja Tapio Pohjanvesi. Juhlapeijaisiin osallistui reippaat 100 henkeä.

vuokrattiin Savikiekkorataa 
varten maa-alue Sainotkos-
ta Reijo Vanhalalta. Kiekko-
ja ammuttiin useiden vuo-
sien ajan. Riistanhoidon 
muotoina on ollut luonnos-
sa tapahtunut riistanruokin-
ta ja riistapellot. Hanhiakin 
ruokittiin -80 luvulla vie-
mällä Karhusuolle 500 kiloa 
viljaa. Nuolukiviä on laitet-
tu, rakennettu ja ylläpidet-
ty pesäpönttöjä, asetettu saa-
liskiintiöitä ja rauhoituksia, 

suoritettu riistakolmiolas-
kennat sekä valvottu met-
sästystä. Nykyisin seuran 
jäsenmäärä on noin 150. Eri-
tyisesti nuoret ja naiset ovat 
tervetulleita jäseniksi, toivoi 
Pekka Lehto historiikissaan. 

Suhdetoiminta  
tärkeää
Pudasjärven Riistanhoitoyh-
distyksen tervehdyksen esit-
tänyt puheenjohtaja Mika 
Timonen totesi metsästys-
seurojen olevan monien kyli-
en kantava voima. 

-Suhdetoiminta on tärke-
ää ja pitää metsästysseuran 
hengissä. Peijaiset ovat usein 
kylien suurin ja odotetuin 
vuosittainen tapahtuma. 

Timonen toivoi metsäs-
tysseurojen uudistuvan ajan 
muuttuessa. Siihen kuuluu 
muun muassa nuorien met-
sästäjien mukaan tuleminen 
ja heidän valitseminen myös 
johtokuntiin ja kannustami-
nen riistanhoitotyöhön. 

Puheen jälkeen jaettiin 
Suomen Riistakeskuksen 
pronssiset ansiomerkit kah-

deksalle seuran pitkäaikai-
sille jäsenille, joista osa oli 
myös perustajajäseniä. Merk-
kien saajien puolesta kiitok-
sen sanat lausui Tampereelta 
juhlaan saapunut, Kynkäältä 
lähtöisin oleva seuran perus-
tajäsen Pekka Ponto.

Lopuksi pidettiin hirven-
lihahuutokauppa sekä arpa-
jaiset, joilla kartutettiin juuri 
rakennetun hirvien nylkyva-
jan kustannuksia. 

Heimo Turunen



4 5nro 8PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti21.2.2019 21.2.2019nro 8

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
22.-23.2.

MAANANTAI-TORSTAI
25.-28.2.

499

379

100

499

695
kg

895
kg

100199 450199
pkt

599

199

495

249

399

099

100

1195
kg

250

raj. erä

kg

795
kg

HK
KANASET
285-330 g

Porsaan 
KYLJYKSET

595
kpl595

kg399
pkt

Valio
KUOHUKERMA
3.3 dl

249

099

100

ras

199
pkt

2 filettä/talous

pkt

pkt

179

pkt

249
pkt

995

JAUHELIHA
SIKA-NAUTAkg

kg

279
kpl

2 kg/
talous

pkt

2 pkt/talous

pkt

pkt

kg

kg

ltk

25,-

35,-

ltk

pkt

495 2990

295 495

MA-TI 25.-26.2.                KE-TO 27.-28.2.

Old El Paso
TORTILLA
8 kpl/326 g

RAUTAOSASTOLTA

Navel 
APPELSIINI
Egypti

Tuore  Norjan
LOHIFILEE

Atria
PORSAAN 
SISÄFILEE
kermapippuri
n. 650 g/kpl

PE-TO 22.-28.2.

Mummon
MAKKARA-

PERUNAT 500 g tai 
KEBABRANSKA-

LAISET 450 g

Saarioinen
PIZZAT

200 g

2 pkt

Atria
KÄRISTE-
MAKKARA 
1 kg

Kananpojan
SISÄFILEEPIHVIT 
550 g
hunaja tai 
karpalorosmariini

Kananpojan
FILEESUIKALEET
250-300 g 
naturell tai marinoidut

Atria 
kunnon arki

LIHA-
PIIRAKKA

4 kpl/400 g

HK
LIHAPYÖRYKÄT 

360 g tai 
JAUHELIHA-

PIHVIT 
300 g

Porsaan
LIHA-
KUUTIO

pkt

Malviala
COCTAIL-
PIIRAKKA
44 kpl/2000 g

HK
AURINKO-
SALAATTI
380 g

Atria
SAUNAPALVI-
KINKKU 
350 g

PE 22.2.                  LA 23.2.

Irto
KARJALAN-
PAISTI

Fazer
SOKERILEIPURIN 
PULLA
6 kpl/
240 g795

kg

HK
METRILENKKI
500 g

Prego
TUHKAIMURI  
1200 W

3995

Arla
VIILI, 
KEVYTVIILI tai
1% VIILI 200 g

Hyvä
NAUTA
JAUHELIHA
rasvaa
max
10% 199

pss

Valio
OLTERMANNI

250 g

Kuuma 
GRILLATTU 
BROILERI 
kokonainen

KANAN-
MUNAT
10 kpl

METSURI
MOOTTORISAHA
sis. 2 kpl oregon teräketjua

8990

Atria
HIILLOS
GRILLI-

MAKKARA
400 g

Kivetön
TUMMA 
RYPÄLE

500 g

Suomalainen
TUORE-

KURKKU

Eskimo
TIKKU-
JÄÄTELÖ
15 kpl

3 prk

Mustang
KAMIINA

199,-

Varta
AKUT
esim. 53 Ah

69,-

TEKSTIILIOSASTOLTA

plo

Fiskars
SNOWEXPERT 
LUMILAPIO 

Fiskars
LUMENTYÖNNIN

IRTO-
KARKIT

kg

199

Naudan
PAAHTOPAISTI
n. 4 kg, pakste

kg

895

SEINÄKUIVALIHAKSI
KOTIMAISTA

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

Timco 24L/2Hp
KOMPRESSORI
tuotto 206L/min

9900

NUOHOUS-
SETTI

1395

Chempioil
HYDRAULIIKKA-
ÖLJY 20 l
32 ja 46

3995

2 pss

Perjantaina

PUTAAN PULLAN

TUOTE-ESITTELY 

ja MAISTIAISIA!

Naudan
SYDÄN
n. 20 kg/ltk, pakste

kg

995
Atria tuore naudan
KULMAPAISTI
n. 5.5 kg/kpl

Linda
TRIKOOKUDE
500-800 g

2 TÄKKIÄ
2 TYYNYÄ
SETTI

Novita
RENTO
NEULELANKA
85% kierrätyspuuvilla
15% polyesteri
100 g

Novita
SOMA 
NEULELANKA
50% bambuviskoosi
50% puuvilla
100 g

SLOGGI NAISTEN
PIKKUHOUSUT

OTA 3 MAKSA 2
(Tarjous koskee Basic Maxi, 

Midi ja Tai malleja)
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Eläkeläisten ystävänpäiväkerhossa 
runsaasti ohjelmaa
Pudasjärven Eläkeläisten 
kerho kokoontui tiistaina 
12.2. Palvelutalossa Ystävän-
päivän merkeissä. Musiikki- 
ja huumoripainotteista oh-
jelmaa oli runsaasti. Yleisön 
joukosta koottiin laulukuo-
ro, jota säesti Kalevi Vattu-
la haitarilla. Hänen organi-
soimana oli myös esityksiä; 
Elokuvat syrjäseudulla, jos-
sa hänellä oli mukana Eero 
Hirvelä, Kotitöiden jakami-
nen -esityksessä Annikki 
Ylitalo ja Eero Hirvelä sekä 
Eero Räisäsen kanssa Vat-
tula esitti Reino Helismaan 
kupletin LIISA. Arpajaiset 
ovat kerhokokoontumisis-
sa myös suosittu ohjelma-
numero ja voittoja oli nytkin 
runsaasti. 

Täytekakkukahvit nau-
tittiin Elsa Pirin ja Eeva Pi-
rin 80-vuotismerkkipäivien 
merkeissä. HT

Liikunnallisten harrastusten vetäjänä
Elsa Piri täytti 80-vuotta kes-
kiviikkona 6.2. Merkkipäivää 
juhlittiin perhepiirissä Pirin-
rannassa lauantaina 9.2. Piri 
toimi Pudasjärven terveys-
keskuksessa apulaiskanslis-
tina yli 40 vuoden ajan, josta 
työstä siirtyi eläkkeelle vuon-
na 2002. Hän on toiminut se-
nioritanssiryhmän ohjaaja-
na ja vetäjänä Koskenhovilla. 
Hän vetää myös eläkeläisten 
jumppaa joka toinen tiistai, 
jota varten kävi liikuntaoh-
jaajan kurssin. Joogaharras-
tus on myös tuttua. 

Rajalta rajalle hiihtäjät 
ovat tottuneet pysähtymään 
Ylimmäisen pirinlammen 
rannan taukopaikalla, jota 
Elsa ja hänen aviomiehen-
sä Pekka ovat hoitaneet vuo-
sikymmenien ajan aina vuo-
teen 2016 saakka. 

Elsa Pirin 80-vuotismerkkipäivänä Pirinrannalla perhekuvassa Rauno Lahti (Elsan vävy), 
Ilmari Lahti (tyttärenpoika), tytär Maarit Piri-Lahti, toinen tytär Marita Piri, Elsa Piri, Pekka 
Piri ja Belgiasta juhliin tullut tyttärentytär Reetta Lahti.

Sängyn pohjalle en jää
Eeva Piri vietti 80-vuotis-
merkkipäivää perjantaina 
1.2, jona viikon vaihteessa 
hänen kotonaan Laiduntiellä 
kävi hänen kolme lasta per-
heineen kuuden lapsen lap-
sen kanssa ja runsaasti mui-
takin vieraita. 

Eeva Piri jäi eläkkeel-
le vuonna 1999 Terveyskes-
kuksen sairaalapulaisten 
työstä, jossa työssä toimi yli 
30 vuotta. Kipeää selkää hän 

Elämänikäiset ystävykset Eeva Piri ja Elsa Piri, jotka kumpi-
kin viettivät 80-vuotismerkkipäivää muutaman päivän sisällä. 

Arpajaiset ovat Eläkeläiskerhoissa kestosuosikki ohjelmanumero.

Kalevi Vattula ja haitari ovat 
eläkeläisten kerhojen pe-

rusohjelmaa. 

on kuntouttanut muun mu-
assa Puikkarin vesijumpissa. 
Lisäksi hän osallistuu seni-
oritanssiryhmän toimintaan 
sekä harrastaa aktiivisesti 
muutakin liikuntaa.

-Sängyn pohjalle ei kan-
nata jäädä.

Eevalla on myönteisen 
elämänasenteen mottona; 
Aamulla kun silmät avaa, on 
uusi päivä edessä kaikkine 
mahdollisuuksineen!

Vaalilautakunta ja 
äänestysalueiden 
vaalilautakunnat

Eduskunta- ja europarlamenttivaalit 2019 vaalitoimikunta sekä 
äänestysalueitten vaalilautakunnat, jotka kaupunginhallitus ni-
mesi 12.2. kokouksessaan. 

Vaalitoimikunta
Martti Räisänen pj, Seija Siurua vpj, Antti Tihinen. Varalla Heikki 
Heikkilä, Matti Holmström, Aune Ekdahl. 

ÄÄNESTYSALUEET
Ervasti-Jaurakka-Puhos
Hyttinen Erkki pj, Pirkko Kokko vpj, Erkki Honkanen, Juho Kel-
lolampi, Tarja Alatalo. Varalla Kari Laakkonen, Elvi Iinatti, Marja 
Lantto, Anne Pääaho. 

Hetekylä-Kipinä
Kalevi Turves pj, Paula Soronen vpj, Taimi Oinas-Panuma, Jus-
si Karvonen, Jukka Vähkyrä. Varalla Sirpa Kivilahti, Juha Heikki-
lä, Eero Oinas-Panuma. 

Kurenala
Kauko Seppänen pj, Eija Ikonen vpj, Aino Asikkala, Antti Tihinen, 
Aune Ekdahl. Varalla Tapio Pohjanvesi, Erja Komulainen, Elvi Räi-
sänen, Mika Niskasaari.

Sarakylä 
Esko Piipponen pj, Tuula Kuukasjärvi vpj, Rauno Rytinki, Iivari 
Jurmu, Taina Heikkilä. Varalla Maija Jurmu, Ahti Kouva, Elmi Kou-
va, Tapio Lievetmursu. 

Siurua
Jukka Kuha pj, Tauno Koivukangas vpj, Irja Säkkinen, Håkan 
Blomqvist, Marko Sarajärvi. Varalla Eija Kantoniemi, Alpo Kan-
toniemi, Jouko Jaakola.

Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski
Paula Manninen pj, Tapio Ojala vpj, Antti Hukari, Marjatta Peu-
raniemi, Raili Laakkonen. Varalla Hannu Timonen, Eila Puuru-
nen, Jukka Lehto. 

Vesijooga alkoi tammikuussa kansalaisopiston uutena 
kurssina ja sai heti suuren suosion. Vetäjänä on pudasjär-
veläinen Sonja Törmänen. 

Vesijooga alkoi virkistysui-
mala Puikkarissa vuoden 
vaihteessa uutena kansalais-
opiston piirinä ja sai suuren 
suosion heti alkuunsa. Sonja 
Törmäsen vetämään piiriin 
ilmoittautui yli 40 henkeä, 
jotka toimivat kolmena eri 
15 hengen ryhmänä. Aluksi 
oli väkeä jopa jonossa odot-
tamassa piiriin pääsyä. 

Ohjelmassa on Sonja Tör-
mäsen mukaan avaavia ja 
vahvistavia liikkeitä, rentou-
tumista unohtamatta. Ve-
den kannattelu ja vastus vie 
maalla tehtävät joogaliikkeet 
uusiin ulottuvuuksiin. Laji 
ei ole uusi, ja mikäpä joo-
gan parissa olisikaan uutta, 

kun joka hetki syntyy uusia 
joogalajeja uusien teemo-
jen ympärille. Vesi element-
tinä tuo omat haasteensa ja 
helpotuksensa joogaharjoit-
teluun. Vesi kannattelee ja 
keventää, joten liikkeet hel-
pottuvat erityisesti alaraa-
jojen isojen nivelten osalta. 
Laji sopii siis hyvin nivelon-
gelmien vaivatessa. Koska 
vesi luo oman lempeän vas-
tuksensa, saa lihaksetkin te-
hokasta vahvistusta. Keski-
vartalon lihaksisto joutuu 
töihin asentoa ylläpitäessä, 
näin vahvistuu kehon tuki-
lihakset, joita tarvitaan eri-
tyisesti liukkailla talvikeleil-
lä. HT

Vesijooga sai 
suuren suosion
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Järjestyksessään jo kolman-
nettoista Seikkailukasva-
tuspäivät järjestettiin Pik-
ku-Syötteen ainutlaatuisissa 
lumimaisemissa 14.–15.2. Ta-
pahtuma kokosi yhteen yli 
170 kasvatus-, sosiaali-, ter-
veys-, luonto- ja koulutus-
alojen ammattilaista ja opis-
kelijaa. Seikkailukasvatusta 
käytetään työmenetelmänä 
mm. kouluissa, nuorisotyös-
sä, sosiaalityössä, kuntou-
tuksessa ja terapiassa.

Seikkailukasvatus 
edistää kasvua
Seikkailukasvatuksen toimi-
joita yhdistää näkemys vuo-
rovaikutuksen, kokemuksen 
ja elämyksen vaikutukses-
ta ihmisenä kehittymiseen ja 

Seikkailu kasvattaa! 
Valtakunnalliset Seikkailukasvatuspäivät 
kokosivat kasvattajat Pikku-Syötteelle

oppimiseen. Luonto ja aidot 
ympäristöt haastavat, elvyt-
tävät ja tarjoavat virikkeitä 
irtiottoon arjesta sekä avaa-
vat uusia näkökulmia roolei-
hin ja toimintamalleihin.

Vuoden 2019 Seik-
kailukasvatuspäivät toi-
vat näkyviin monia upei-
ta kasvutarinoita, joita 
seikkailukasvatusverkostos-

sa toimivat todistavat. Päi-
villä tutustuttiin elämän-
kaaren kattaviin tarinoihin 
muun muassa vapaaehtois-
työn, lapsi- ja nuorisotyön, 
seikkailuterapian, seikkai-

lukasvatuksen tutkimuksen 
sekä vanhustyön näkökul-
mista. 

– Seikkailukasvatuksen 
menetelmät vahvistavat ko-
kemusta pärjäämisestä ja 
omista vahvuuksista. Yh-
dessä tekeminen luonnossa 
ja ulkona oppiminen vahvis-
tavat yhteistyötaitoja, oma-
aloitteisuutta, vastuun ot-
tamista ja rohkeutta, toteaa 
Seikkailukasvatusverkoston 
toimintaa koordinoiva nuo-
risotyön asiantuntija Heli Ei-
scher Suomen nuorisokesku-
syhdistyksestä.

Vaikuttavaa  
verkostoyhteistyötä
Valtakunnalliset Seikkai-
lukasvatuspäivät kokosi-
vat yhteen laajan verkoston 
seikkailukasvatusalan asian-

tuntijoita ja toimijoita. Päi-
vien aikana osallistujat in-
nostuivat monipuolisista 
luennoista ja toiminnallisista 
työpajoista. Uusien yhteis-
työsuhteiden solmiminen 
ja olemassaolevien vahvis-
taminen oli olennainen osa 
päivien sisältöä.

Päivien aikana nostettiin 
esille myös Syötettä ja sen 
monipuolisia mahdollisuuk-
sia. Osallistujat pääsivät 
fättäriretkelle, porotilalle, 
nukkuivat itsetehdyissä lu-
mikammeissa, lumikenkäili-
vät upassa tykkykuusikossa 
ja tutustuivat tunturikou-
luumme. Illalla tapahtuma-
väkeä viihdytti saksofonis-
ti ja huilisti Cacho Petrello. 
Kiitos yhteystyöstä kaikille 
paikallisille yrittäjille seik-
kailukasvatuspäivien tii-
moilta!

Vuonna 2020 seikkai-
lukasvattajat kokoontu-
vat yhteen kansainväliseen 
ulkona oppimisen suurta-
pahtumaan. Nurmeksessa 
Nuorisokeskus Hyvärilässä 
järjestettävä Ulos–Ut–Out!-
tapahtuma laajentaa kas-
vattajien tietoisuutta ulkona 
oppimisen ja kestävän elä-
mäntavan taitojen yhteis-
kunnallisesta merkityksestä 
ja menetelmistä. Tapahtu-
ma antaa myös valmiuksia 
kehittää oppimisympäristö-
jä laajemman ja pysyväm-
män muutoksen aikaansaa-
miseksi. 

Kuvat ja teksti: 
Nuoriso- ja 
vapaa-ajankeskus 
Pikku-Syöte & Suomen 
nuorisokeskusyhdistys

Tapahtuma kokosi yhteen yli 170 kasvatus-, sosiaali-, terveys-, luonto- ja koulutusalojen ammattilaista ja opiskelijaa.

Lumikenkäily Syötteen luonnossa kuului päivien ohjelmaan. 

Elävä nuotiotuli kuuluu 
luontevasti luontoretkien 
ohjelmaan.

Maahanmuutosta keskustellen
Pudasjärven kaupunki järjesti 
kaikille kuntalaisille avoimen 
keskustelutilaisuuden koskien 
maahanmuuttoa keskiviikko-
na 13.2.2019. Tilaisuus pidet-
tiin Pohjantähdessä. 

Tilaisuudessa puhetta joh-
ti kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Mari Kälkäjä. 
Kaupungin puolesta puheen-
vuoron piti kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen. Hän muistut-
ti, että elämme demokraatti-
sessa ja ihmisoikeuksia kun-
nioittavassa yhteiskunnassa. 
Ketään ei tuomita ennen oi-
keuden päätöstä eikä ihmis-
ryhmiä leimata yksittäisten 
tekojen perusteella.

Pudasjärven kaupungin 
monikulttuurisen työn koor-
dinaattori Sirpa Timonen-
Nissi kertasi maahanmuut-
toon liittyvää käsitteistöä ja 
kertoi kunnan roolista ko-
touttajana. Kunnan tehtävä on 
kotouttaa oleskeluluvan Suo-
mesta saaneet. Onnistunut 
kotoutuminen tuottaa kotou-
tujalle tarvittavat tiedot ja tai-
dot tässä suomalaisessa yh-
teiskunnassa elämiseen. Hän 
kertoi, että nykyinen maahan-
muuttajien kanssa tehtävä työ 

Pohjantähden auditorio täyttyi keskustelutilaisuuden 
osallistujista.

työllistää Pudasjärvellä 45 hen-
kilöä vuosittain.

Pudasjärven vastaanottokes-
kuksesta oli kertomassa Oulun 
vastaanottokeskuksen johtaja 
Sirpa Rönkkömäki. Pudasjärven 
vastaanottokeskus on Oulun 
vastaanottokeskuksen sivutoi-
mipiste. Se on Suomen ainoa 
odotusajan keskus, joka toteu-
tetaan valtion omana työnä. 
Muut keskukset ostetaan osto-
palveluna. Valtion omana yksik-
könä Pudasjärven yksiköllä on 
erityinen toiminnan kehittämis-
velvollisuus. 

Maahanmuuttovirasto (Mig-
ri) päättää vastaanottokeskus-
ten perustamisesta ja lakkautta-
misesta Suomessa. Pudasjärven 
yksikkö on pieni, 110 paikkaa. 
Vuonna 2018 siellä majoittui 
keskimäärin 85 asiakasta. Hel-
mikuussa 2019 siellä on 90 asu-
kasta, joka koostuu 22 perhees-
tä, joissa on yhteensä 27 lasta. 
Yksintulleita miehiä on 24 hen-
kilöä ja yksin tulleita naisia kak-
si. Keskukseen pystyy sijoitta-
maan liikuntaesteisiä, erityistä 
tukea tarvitsevia henkilöitä ja 
perheitä sekä henkilöitä, joilla 
on asiakkuus OYS:in erikoissai-
raanhoitoon Oulun läheisen si-

jainnin vuoksi.
Poliisin edustajana rikosko-

misario Risto Määttä toi tilai-
suuteen tietoa Pudasjärven ri-
kostilastoista. Viiden viimeisen 
vuoden aikana rikosten koko-
naismäärä on alentunut 37,5 
prosenttia. Jos liikenteeseen 
liittyviä rikoksia ei oteta huo-
mioon, laskua on ollut 20 pro-
senttia. Kiireelliset AB-luokan 
tehtävät ovat vähentyneet 14 
prosenttia. 

Keskusteluissa korostui Pu-
dasjärven kaupungin tavoitteet 
toimia humanitäärisen avun an-
tajana täältä turvallista elinym-
päristöä hakeville. Prosesseis-
sa on varmasti vielä hiomista, 

mutta arvokasta kokemusta 
on työstä saatu. On opittu tu-
lemaan toimeen erilaisten ih-
misten kanssa. 

Keskusteluun olisi var-
masti saatu vielä useampia vi-
vahteita, jos se oltaisiin voitu 
käydä pudasjärvisten kesken. 
Ääriajattelua lähialueiden 
kunnista oli kuitenkin sen ver-
ran liikkeellä, ettei hedelmäl-
lisempään keskusteluun pääs-
ty. Hyvä kuitenkin, että saatiin 
tietoa maahanmuutosta ja sen 
toimivuudesta Pudasjärvellä.

Heimo Turunen 

Yhdistyksemme noudattaa puolueen allekirjoittamaa Euroo-
pan poliittisten puolueiden rasismin vastaista peruskirjaa. Jo-
kainen viime vaaleissa ehdokkaaksi alkanut on allekirjoittanut 
henkilökohtaisesti tämän sitoumuksen. SDP ei hyväksy rasis-
mia missään muodossa. 

Me Pudasjärven sosiaalidemokraatit ymmärrämme, että 
uudet asiat herättävät keskustelua, mutta muistutamme että 
ketään ei saa tuomita huhupuheiden perusteella. Täten yh-
distyksellä ei ole mitään tekemistä kuntalaisaloitteen kans-
sa, jossa vaaditaan vastaanottokeskuksen sulkemista Pudas-
järvellä. Kuten Pudasjärven kaupunginhallitus tiedotteessaan 
30.1.2019 kirjoittaa: ”Kaupunki ei missään tapauksessa hyväksy 
minkään ihmisryhmän syyllistämistä yksilöiden tekojen perusteel-
la. Elämme demokraattisessa ja ihmisoikeuksia kunnioittavassa 
yhteiskunnassa, jossa ketään ei tuomita etukäteen ilman oikeus-
käsittelyä. Emme hyväksy myöskään sitä, että tarpeetonta pel-
koa lietsotaan kuntalaisten keskuudessa virheellisillä väittämillä 
ja yleistyksillä.”

Sosiaalidemokraatit ovat sitoutuneet yhteisen kuntastra-
tegian mukaiseen toimintaan. Aloitteen tavoitteet eivät mie-
lestämme ole sen mukaisia.   Aloitteessa mukana olevien kah-
den Sdp:n valtuutetun kanssa on asiaa käsitelty ja he ovat 
vakuuttaneet toimivansa yksityishenkilönä eivätkä valtuutet-
tuina. 

Pudasjärvellä 14.2. 2019

Pudasjärven sos.dem. 
työväenyhdistys ry johtokunta

Pudasjärven Sos.dem. 
työväenyhdistys ry:n vastine  

Toivo Miettiselle 
kirjoitukseen
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Umpihankihiihdon MM-kisat 22. kerran:

Itsensä ylittämistä ja luonnonvoimien kunnioittamista
Viikonloppuna 8.-10.2. Pu-
dasjärven Urheilijat järjes-
ti Syötteen alueella Umpi-
hankihiihdon MM-kilpailut 
22. kerran. Hiihtäminen oli 
haasteellista upottavan lu-
men vuoksi. Lunta oli run-
saasti, mutta pohjaan saakka 
pehmeää ja upottavaa, ker-
toivat hiihtäjät. Samoin sun-
nuntaiaamuna loppurutis-
tuksen aikana upottava lumi 
vaikeutti hiihtoa. Lämpötila 
oli lauhaa, nollan asteen tie-
noilla ja piti löytää oikean-
laiset voiteet lumen suksien 
pohjaan tarttumisen estämi-
seksi. 

Hiihtämään lähdettiin 
Hotelli Pikku-Syötteeltä ja 
sujuteltiin Metsähallituk-
sen talousmetsissä sekä osan 
matkasta kansallispuiston 
alueella yöleirille, joka si-
jaitsi Kumpu-Torasvaarassa. 
Perusreitti oli linnun tietä 25 
kilometrin pituinen (hiihtä-
jillä paljon pitempi). Lisäras-
tien kiertäminen tiesi mat-
kan pituudeksi jopa liki 50 
kilometriä. Tehtävärasteilla, 
joissa tehtävinä oli arvioin-
ti, luonnon tuntemus, erä-
taidot ja ensiapu, kilpailijat 
luonnehtivat käytännöllis-
tä elämää sivuaviksi muun 
muassa ensiaputaitoa testat-
tiin juuri siten, kuin tilantei-
ta voi sattua. 

Osa joukosta, eli noin 40 
kilpailijaa, läksi taipaleelle jo 
perjantai-iltana eli he yöpyi-
vät metsässä kaksi yötä. Per-
jantain lähtömahdollisuus 
on ollut käytäntönä viimeis-
ten kymmenen vuoden ajan. 
Heille lauantain hiihtomatka 
oli sitten huomattavasti ly-
hyempi, kuin muilla. 

Sunnuntain loppurutis-
tuksessa oli lähes suvi ja 
upottava hanki. Hiihtämään 
lähdettiin Torasvaaran yölei-
ristä kohti Varpuperää, jossa 
oli maali. Sieltä kilpailijoita, 
perässähiihtäjiä ja huoltajia 
kuljetettiin linja-autoilla Pik-
ku-Syötteelle, jossa oli sau-
nominen, ruokailu ja palkin-
tojen jako. 

Naisten osuus  
kasvussa
Kilpailuun osallistui 268 

hiihtäjää, heistä noin 60 oli 
naisia eli heidän osuus on 
noussut alkuajoista. Jouk-
kueita oli yhteensä 57, joista 
maaliin pääsi 52. Yksilökil-
pailuun osallistui 31 henkeä. 

Kaikkiin 22. kisaan osal-
listuneita Selkosten sanka-
reita oli nyt mukana neljä; 
Edvin Honkanen Jäälistä, 
Jouni Laaksonen Kuhmosta, 
Eero Honkanen Sotkajärvel-
tä, ja Pentti Kaijala Pudasjär-
veltä. Lauantai-illan yleisöti-
laisuudessa uusia Selkosten 
sankareita eli 20 kisaa täytty-
neitä oli kuusi henkilöä. Sa-
moin 10 kertaa osallistuneet 
11 kilpailijaa palkittiin uusi-
na umpihankineuvoksina ja 
viidelle henkilölle luovutet-
tiin Pudasjärven Urheilijoi-
den viiri 15 osallistumisker-
ran kunniaksi. 

Tänä vuonna joukkuekil-
pailun voiton vei toissavuo-
tiseen tapaan Laskuvarjo-
jääkärikillan viisihenkinen 
joukkue, osallistujat eri puo-
lilta Suomea, toisena Antin 
Huolto ja Palvelut Tmi kol-
men miehen perhejoukkue 
ja kolmantena viimevuoti-
nen voittaja Kiinteistöneliö 
5-henkinen joukkue. Pudas-
järvisistä joukkueista Metsä-
läiset hiihtivät tänä vuonna 
kahdeksanneksi. 

Yksilökilpailun voitti Jani 
Ikonen. Pudasjärvisistä Tei-
jo Iinatti oli neljäs, 11. Kari 
Huovinen, 17. Juha Ronkai-

nen, 19. Pentti Kaijala ja 26. 
Eero Honkanen. Ainoana 
naisena yksin hiihtänyt Sari 
Kotaniemi oli 27. 

Täydelliset tulokset löy-
tyvät netistä www.umpi-
hankihiihto.pudasjarvi.fi/

Kilpailijoista  
pidetään huolta
Kilpailijoita seurattiin 
Tracker- gps- paikannuslait-
teilla ja heidän sijaintipaik-
ka ja kulkureitti oli kilpailun 
ajan nähtävissä Umpihanki-
hiihdon internet-sivustolla.

Yksilökilpailijan ja jouk-
kueen pakollisiin varus-
teisiin kuului perinteinen 
kompassi. Monella joukku-
eella oli käytössään omana 
lisävarusteena ranteeseen 
kiinnitettävä gps-laite, jon-
ka avulla saattoi muun mu-

assa seurata omaa etene-
mistään ja kulkunopeutta. 
Hyvään suoritukseen pyrki-
välle kilpailijalle on tärkeää 
pystyä pitämään kulkuno-
peus mahdollisimman tasai-
sena uuvuttamatta itseään. 
Voimia tuli säästää viimei-
seksikin kisapäiväksi varsi-
naiselle umpihankihiihto-
osuudelle, jossa kisailijoista 
puristettiin viimeisetkin voi-
manrippeet. 

Iltajuhla yöleirin 
vieressä
Lauantaina järjestettiin ilta-
juhla kilpailijoiden yöleirin 
vieressä Kumpu-Torasvaa-
rassa. Juhlatilaisuuteen osal-
listujille oli järjestetty linja-
autokuljetus Pudasjärveltä 
ja Syötteen alueelta. Lisäk-
si huoltajia ja kilpailijoiden 

Jaakko Pitkänen Nurmijärveltä sunnuntain pikataipaleella.

Federico Prato Keravalta oli harvoja ulkomaalaistaustaisia
kilpailijoita. 

Tehtävä 2:ssa, pudasjärveläislähtöinen Tapio Iinatti Tupok-
selta, vetää taakkaa kolme metriä, arvioiden sen jälkeen 
taakan painon.

Pikku-Syötteeltä lähdössä yksilökilpailun voittaja, Jani Iko-
nen Ylämyllyltä, sekä toiseksi sijoittunut Ari Komulainen
Hattuvaaralta (nro 14).

Joukkue ’Sivakkapartio’ sunnuntain pikataipaleella. Aamulla yöpymismajoituksen purkamista.

Hupsis! Tasapaino petti juuri ennen maalia.

Kisojen suojelija, maakuntajohtaja Pauli Harju ja tuore um-
pihankineuvos Marko Suutari kiittelivät puheissaan kisa-
järjestelyjä. 
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perheenjäseniä tuli tilaisuu-
teen omilla autoilla. 

Kisojen suojelija maakun-
tajohtaja Pauli Harju toivoi 
nuorten mukaan tulemista 
vastuuta kantamaan.

-Suomessa ja etenkin Pu-
dasjärvellä on onnellisia ih-
misiä ja näitä onnen avaimia 
haluamme jakaa muillekin. 
Umpihankihiihdossa koet-
tu Syötteen luonnosta, hiljai-
suudesta ja rauhallisuudesta 
on tullut matkailun kilpai-
luvaltti. Metsän myönteiset 
terveysvaikutukset tuovat 
myös onnellisuutta ja alueel-
la viihtymistä. Luonnon lä-
hellä on myös hyvä asua, to-
tesi Harju.

Pudasjärven kaupungin 
tervehdyksessään kaupun-
ginhallituksen puheenjohta-
ja Anni-Inkeri Törmänen si-
teerasi Aaro Hellaakosken 
runosta; ”Tietä käyden tien 
on vanki, vapaa on vain um-
pihanki”. 

-Itsensä ylittäminen ja 
luonnonvoimien kunnioitta-
minen on kilpailun syvintä 
olemusta. Aivan kuin lumi-
hiutaleet, me ihmiset olem-
me kaikki erilaisia, joina 
muodostamme ainutlaatui-
sen kokonaisuuden. Kaikkia 
meitä tarvitaan, totesi Tör-
mänen. 

Ikimuistoisia 
luontoelämyksiä
Pudasjärven Urheilijoiden 
puheenjohtaja Kirsi Hanhela 
toivotti kilpailijoille ikimuis-
toisia luontoelämyksiä. 

- Umpihangessa hiihtäes-
sä usein tulee hiki. Liike on 
työtä ja se liike vie aina hiih-
täjää jonnekin. Reitin päättää 
hiihtäjä itse. Vain umpihan-
keen hiihtäjä luo omat jäl-
kensä. Kuinka kaunis näky 
onkaan, kun umpihangessa 
on vain suksien tekemä latu 
ja sauvojen reiät.

Yhteislauluna laulettiin 
Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntalaulu. Uusien umpi-
hankineuvoksien, jotka ovat 
osallistuneet 10 kisaan, puo-
lesta puhui Marko Suutari. 
Hän kertoi jääneensä tapah-
tuman koukkuun ja vuosi 
vuoden jälkeen on umpihan-
ki kutsunut osallistumaan 
sekä pyytänyt muitakin mu-
kaan. Suutari kiitteli järjeste-
lyjä, jotka joka kerta ovat pe-
lanneet hyvin. 

Kansantaiteilija Eero 
Schroderus Suomussalmel-
ta hauskuutti yleisöä esitte-
lemällä lyhyen oppimäärän 
kainuulaisista. 

Tilaisuuden juonsi kil-
pailun johtaja Heino Ruus-
kanen. Luontoaiheisen ilta-
hartauden piti kirkkoherra 
Timo Liikanen osallistuen 
yhtenä esilaulajana tilaisuu-
den lopuksi yhteisesti laulet-
tuun Suojelusenkeli lauluun.

Kilpailijoilta saadun pa-
lautteen perusteella he olivat 
erittäin tyytyväisiä järjeste-
lyihin ja itse kisaan. 

Heimo Turunen,  
kuvat Asko Jaakkola ja 
Heimo Turunen

Yleisötilaisuuden lumesta tehtyä esiintymiskoroketta komisti havuista tehty kisateksti.

Umpihankihiihtokisan alun perin ideoinut Heikki Haavikko (oikealla) piipahti teltassa kah-
villa. 

Lauantai-illan juhlatilaisuuden yleisölle maistui hernekeitto nuotion lämmössä.

Yleisötilaisuus lauantai-iltana pidettiin lumisateen keskellä. 

Ensiapurastin sivulla Eero Honkanen Sotkajärveltä paranteli suksiensa luistoa. Hän on 
osallistunut kaverina yhdessä hiihtäneen Pentti Kaijalan tapaan kaikkiin kisoihin.

Lukijan kynästä

Pudasjärven Osuuspankilla 
menee hyvin, miten se 
näkyy asiakkaiden arjessa?
Tässä lehdessä oli viimeviikolla Osuuspankin tunnusluvut viime 
vuodelta. Tulos erinomainen, luottokysyntä kasvoi, tase ja talle-
tukset kasvoivat ja omistajille maksettiin Op- bonuksia yli 500 
000 euroa. Uusia asiakkaita tuli vuoden aikana 357. Huomio-
ni kiinnittyi yhteen lukuun, henkilöstökuluissa oli laskua 20,3 
prosenttia.

Toisaalla lehdessä kerrottiin aukioloaikojen muuttuvan. Kä-
teispalveluita (käteisen nosto- ja talletus) tarjotaan jatkossa vain 
keskiviikkoisin kello 9 – 13 ja muita kassapalveluita arkipäivisin 
kello 9 – 13.  Kaupungin ainoasta pankista saa käteistä rahaa il-
man korttia keskiviikkoisin ainoastaan 4 tunnin ajan. Perusteena 
esitetään asiakaskäyttäytyminen ja kysynnän muutos enemmän 
asiantuntijapalveluihin ja digitaalisiin pankkipalveluihin. 

Onko paikallisessa Osuuspankissa tarkasteltu ja otettu huo-
mioon paikalliset ikäihmiset ja heidän palvelutarpeensa? He 
ovat olleet vuosikymmeniä uskollisia asiakkaita ja säästäneet ja 
pitäneet rahansa tutussa ja turvallisessa lähipankissa. Sieltä ovat 
löytyneet tutut asiakaspalvelijat, asiat on hoidettu joustavasti ja 
samalla vaihdettu lyhyet kuulumiset sosiaalisen kanssakäymisen 
merkeissä. Lisäksi pankista on aikaisemmin tarjottu lainopillis-
ta apua ja neuvontaa, eri tarpeisiin, esimerkiksi   on hoidettu 
testamentit, perinnönjaot ym. joustavasti ja luotettavasti. Näitä 
palveluita tarvitaan jatkossakin ainakin meidän vanhenevan vä-
estön keskuudessa. Nyt asiakkaat ”pakotetaan” digitaalisiin pal-
veluihin. Varmasti sukulaiset ja ystävät auttavat asioiden hoidos-
sa, mutta lisääkö tämä turvattomuutta ikäihmisten keskuudessa, 
kun itse ei pysty ja osaa hoitaa näitä asioita netissä?

Lopuksi totean, henkilöstökuluissa on säästetty yli 20 pro-
senttia ja Osuuspankin voitot kasvavat, tulos vankistuu, mutta 
edellä kuvatulla tavalla se näkyy asiakkaalle kentällä.

Jorma Kouva 

Vastine kirjoitukseen 

Pudasjärven Osuuspankilla 
menee hyvin
Kirjoilla olleen henkilökuntamme määrä kasvoi viime vuon-
na yhdellä ja henkilöstökulut kyllä laskivat, mutta syy on siis 
muualla kuin henkilöstömäärän vähentämisessä. Nimittäin OP 
Ryhmän henkilöstön työeläketurvaa hoitavan OP-Eläkekas-
san edustajisto päätti 31.7.2018 noin 1,1 miljardin euron elä-
kevastuun siirtämisestä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmari-
sen hoidettavaksi. Siirrosta tuloutui Pudasjärven Osuuspankille 
101,7 tuhatta euroa, joka vähensi suoraan tuloslaskelman hen-
kilöstökuluja. Lisäksi viime vuonna oli henkilöstön ennakoimat-
tomia poissaoloja, joita ei saatu paikattua, joten tuloksena oli 
siltäkin osin kulujen lasku.

Käteispalveluaikojen muutoksella todellakin vastataan nii-
den muuttuneeseen kysyntään ja kysynnän suunta on koko ajan 
vähenemään päin. Toisaalta huhtikuusta lähtien asiakkaat voivat 
pankkiasiointiaan suunnitellessaan ottaa huomioon, että keski-
viikkoisin klo 9.00 – 13.00 voi tallettaa ja nostaa rahaa kassasta 
ja muina päivinä ja aikoina voi hoitaa muita pankkiasioita. Näin 
asiakkaat voivat välttyä enemmiltä ruuhkilta, kun rahan käsitte-
lyyn on pyhitetty oma aikansa ja kaikki asiakkaat tulee hoidet-
tua sujuvasti siten kuin haluavat.

Lisäksi on otettava huomioon, että teemme pankissa paljon 
muutakin kuin käteispalvelutoimintoja; pyrimme palvelemaan 
mahdollisimman hyvin koko asiakaskuntamme, noin 12.500 
asiakakasta, rahoitus-, sijoitus- ja lakipalveluissa, joita siis tar-
joamme edelleen. Vain perinnönjaot ja perunkirjoitukset eivät 
kuulu repertuaariimme, mutta niillekin palveluille meillä on tar-
jota erinomainen yhteistyökumppani.

Tervetuloa keskustelemaan lisää aiheesta tai 
muista pankkiasioista!

Yhteistyöterveisin, 
Pertti Purola, 
Pudasjärven Osuuspankin toimitusjohtaja
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Valta vaihtui lukiossa perinteisin menoin

Hirsikampuksella valta 
vaihtui lukiolaisten keskuu-
dessa perinteisesti potkiais-
ten, penkkareiden ja van-
haintanssien kautta.

Keskiviikkona abit pot-
kittiin kuvainnollisesti ulos 
lukiosta, jolloin kakkosluo-
kan opiskelijoista tuli kou-
lun vanhimmat.

-Abit olivat panostaneet 
videoon, jossa he näyttelivät 
eri tilanteita meitä opetta-
jia parodioiden, itsekin leik-
kimielisen pilailun kohteek-
si joutunut liikunnan lehtori 
Jari Outila kertoo.

Torstaina vuorossa oli-
vat penkinpainajaiset penk-

kariajoineen. Abit kannettiin 
kunniakujaa pitkin rekan la-
valle. Rekan reitti, karkke-
ja heittelevät abit kyydissä, 
kulki Lakarin koulun kaut-
ta kuntakeskukseen. Tänä 
vuonna abeja on 31.

Perjantaina vanhat tanssi-
vat vanhojentanssit kolmeen 
kertaan. Päivällä tanssit-
tiin kahdesti Hirsikampuk-
sen aulassa ja illalla oli ylei-
sölle avoin tilaisuus Tuomas 
Sammelvuo -salissa. Lisäk-
si osa kuudestatoista parista 
kävi tanssillaan piristämäs-
sä vanhuksia palvelutalois-
sa ja ryhmäkodeissa. Oppi-
laat kertoivat odottaneensa 
tansseja kauan. Tanssijoita 
oli mukana myös lukion en-
simmäiseltä ja kolmannelta 
luokalta, sekä OSAOlta.

MTR, kuvat Adalmina 
Niemitalo ja Miro Junna Penkkariajoissa oli keksitty ajankohtaisia ja hauskoja teesejä.

Kuorma-auton reitti, karkkeja heittelevät abit kyydissä, kulki Lakarin koulun kautta kuntakeskukseen. 

Ensimmäinen tanssiesitys on takana, jonka jälkeen kokoonnuttiin yhteiskuvaan Hirsikampuksen edustalle. Mukana kuvassa ovat myös oikealla tanssi-
en juontajat Juho Lumme ja Vilma Hyvärinen. 

Päivällä tanssittiin kahdesti Hirsikampuksen aulassa ja il-
lalla oli yleisölle avoin tilaisuus Tuomas Sammelvuo -salis-
sa, jolloin tanssijoilla oli juhlapuvut.

Neea Ikonen ja Rasmus 
Kemppainen.

Eetu Haataja ja Emmi Pik-
kuaho.

Nea Parviainen ja Vili Erk-
kilä & Mette Tyni ja Joona 
Haanela.

Mette Tyni ja Joona Haane-
la ja Elina Harju ja Arttu Iso-
mursu.
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Hirsikampukselta Tanskan reissu

Tammikuun 14. maanan-
taipäivänä reipas porukka 
nuoria Hirsikampuksen lu-
kiosta lähti Tanskan maalle. 
Reissu, jonka teimme Tans-
kaan, oli osa Erasmus+-pro-
jektia. Matkamme alkoi ai-
kaisin aamulla Oulunsalon 
lentokentältä. Lensimme en-
sin Helsinkiin ja sieltä Tans-
kaan. Lennot olivat hieman 
myöhässä, mutta ei se meitä 
haitannut. Kööpenhaminas-
ta lähdimme bussilla kohti 
Aarhusia. Matkan piti kes-
tää vain muutaman tunnin, 
mutta matka venähti ruuh-
kan ja liikenneonnettomuuk-
sien takia. Siinä vaiheessa 
kaikilla meinasi vähän kiu-
kuttaa, mutta yritimme aja-
tella positiivisesti. Lopul-
ta saavuimme kohteeseen ja 
sieltä matkustimme junalla 
lopulliseen määränpäähäm-
me Skanderborgiin, missä 
isäntäperheemme odottivat 
meitä.

Tiistaina menimme kou-
luun kello kahdeksan aa-
mulla ja siellä tarjottiin 
meille aamupalaa. Lukion 
opiskelijat pitivät meille siel-
lä esittelykierroksen. Koulu 
oli todella suuri, ja parhaiten 
jäi mieleen oppilaiden ruo-
kailusysteemi; koululla oli 
kolmen värisiä pöytiä, ykkö-
sille, kakkosille ja kolmosil-
le oli kaikille oman värinen 
pöytä. Ykköset eivät saaneet 
mennä kakkosten ja kolmos-
ten pöytiin, mutta kakkoset 
saivat mennä ykkösten pöy-
tiin ja kolmoset saivat men-
nä kakkosten sekä ykkösten 
pöytiin. Siellä ei myöskään 
ole ilmaista kouluruokaa, 
vaan opiskelijat ostavat itse 
ruokansa. Tiistaina kävim-
me myös oppitunneilla. Osa 

meistä oli esimerkiksi espan-
jan tunnilla, joka oli mielen-
kiintoinen kokemus. Iltaisin 
vietimme aikaa Suomi-po-
rukalla ja tutustuimme isän-
tiimme paremmin. 

Keskiviikkona koulu jär-
jesti meille retken Aquaglo-
been, joka on vedenpuhdis-
tuslaitos. Kiertelimme pitkin 
laitosta ja meille näytet-
tiin eri vaiheita veden puh-
distukseen liittyen. Palat-
tuamme koululle pidimme 
esitelmät, jotka olimme val-
mistelleet ennen reissuam-
me. Illalla menimme keilaa-
maan ja viettämään aikaa 
yhdessä.

Torstaina teimme esitel-
miä liittyen esimerkiksi yh-
teiskuntaan. Päivän aikana 
tutustuimme uusiin ihmisiin 
ja se oli päivän paras asia. Il-
lalla kävimme Aarhusissa 
shoppailemassa tuliaisia ja 
sitten menimme katsomaan 
käsipallo-peliä. Käsipallo on 
todella suosittu urheilulaji 
Tanskassa ja maa on itseasi-
assa todella menestynyt täs-
sä lajissa. 

Perjantai oli viikon pa-
ras päivä, koska menimme 
retkelle viikinkimuseoon ja 
Lego Houseen. Molemmat 
olivat todella mielenkiintoi-
sia paikkoja ja Lego Houses-
ta ei olisi millään halunnut 
lähteä pois. 

Lauantain vietimme Aar-
husissa shoppailemassa jäl-
leen tuliaisia. 

Sunnuntaina oli aikai-
nen herätys, koska lähdim-
me matkustamaan takaisin 
kotiin. Bussi lähti Aarhu-

Erasmuslaiset eri maista yhteiskuvassa Tanskan korkeimmalta huipulta, Møllehøj-kukku-
lalta, jolla on korkeutta 170 metriä.

Pudasjärven lukion reippaat reissulaiset.

Viikon aikana ehdittiin tutustumaan uusiin ihmisiin ja teh-
tiin erilaisia ryhmätöitä.

Retkipäivänä vierailimme 
LegoHousessa.

sista aamulla ja tällä kertaa 
matka ei kestänyt niin kau-
an. Nukuimme suurimman 
osan matkasta, koska viikko 
oli todella raskas vaikka oli-
kin todella mukavaa. Lähtö-
selvityksen kanssa oli vähän 
ongelmia, mutta siitäkin sel-
vittiin ja pääsimme onnelli-
sesti turvatarkastukseen ja 
koneeseen. Olimme kotona 
Pudasjärvellä myöhään illal-
la ja uni kyllä maistui, kun 
kotiin pääsi. 

Mitäkö reissusta jäi kä-
teen? Ihanat muistot, uusia 
ystäviä, muutama sana tans-
kan kieltä ja paljon muuta! 
Tekisin tämän reissun mil-
loin vain uudestaan! 

Kiitos rakkaalle Pudasjär-
ven lukiolle ja Pudasjärven 
kaupungille, että järjestävät 
tämän kurssin! 

Tuulianna Tuohimaa 

ZORRON  kuulumiset 
- mitä koiranelämään mahtuukaan

Voitteko kuvitella, täytin jo 13 vuotta. Kuulun pappaker-
hoon ja senioriryhmään, mutta ei mulla oikeasti mitään 
eläkeläisten kerhopäiviä kyllä ole missään. Lieneekö niitä 
koirille olemassakaan?

Ja arvatkaapa mitä, minulla oli tammikuussa muuta-
man yön (ja päivän) ajan kaverinani pikkuinen, pirteä koi-
ruli, tyttöystäväni, Alisa. Noo, olihan se Alisan emäntäkin 
täällä. Minun emäntäni oli silloin taas jollain leikkausreis-
sullaan. Hmm, moneskohan kymmenes kerta? En osaa 
laskea niin pitkälle.

Olemme Lahjan kanssa niin kiitollisia, että naapurin 
Arto taas käytti monta viikkoa minua kävelyillä. Olen 
minä käynyt Paulan, Jennyn ja Seijankin kanssa, siitä iso 
kiitos heille. Sekin on meille suuri kiitoksen aihe, kun nyt 
on jo kolmas talvi meneillään, että Arto jaksaa tehdä aina 
lumitöitä meille. Emäntäni kun ei pysty koskaan paljon 
mihinkään töihin, niin on ihana asia, että on ystäviä, jotka 
haluaa auttaa. Maunollekin kiitokset lumityöavusta. Me 
varmasti hukuttaisiin lumikinokseen ilman auttavia kä-
siä ja se ei varmaankaan olisi kovin mukavaa, luulen niin.

Ystävänpäiväkin oli, muistattehan taas sen, että ystä-
vänpäivä on joka päivä. Hyvät ja kauniit sanat ovat aina 
paljon parempia kuin kovat ja rumat sanat. Hymykin läm-
mittää kuin aurinko kirkkaana talvipäivänä. 

Olen Niehkan poislähdön jälkeen saanut niin pal-
jon ihania sanoja ja silityksiä ihanilta ihmisiltä, kun ollaan 
emännän kanssa käyty kävelyillä. Olen kuullut sellaista-
kin, että olen vanhentunut tosi paljon sen jälkeen, kun 
Niehka lähti. Kyllähän se vaikuttaa aina paljon, kun me-
nettää oman, rakkaan kaverin. Tassut minulla on jo hitaat, 
mutta eipä se haittaa, kun ei se tuo emäntänikään ole ko-
vin nopeajalkainen ollut. Tasoissa ollaan. Jokainen kulkee 
aina omaa, sopivaa vauhtiaan ja se on aina ihan hyvä, ei-
kös niin? Pihan lasten kanssa kyllä tykkään välillä juosta 
rallattaa, kun saan olla ilman hihnoja. Saa sitä pappakoi-
rakin joskus villiintyä. Sekin täytyy vielä kertoa, että olen 
ollut kissojenkin luona kylässä täällä pihapiirissä. Pigg 
perheellä on kissa ja Tainan perheellä on kaksi kissaa. En 
minä niistä välitä mitään, oon vaan ollut ihan muinamie-
hinä kylässä heillä.  Kevättalvi tulee ja sitten ei enää pale-
le tassuja (minulla paleli kovasti pakkasella). Elikkäs hyvää 
on taas tiedossa kaikille. Terkkuja kaikille rakkaille ihmis- 
ja koiraystävilleni. 

”Mitä voisi lahjoittaa sille,
joka omistaa jo kissankellon, vanamon, 

säteet kevätauringon, jolla on talvi ja syys
-kävisikö ystävyys?”

Kirjoitteli
Zorro 
runo Upponalle

Runoruuhella ajatusaalloin runokirja huumorilla maustettuna
Haukiputaalaisen Eeva Hol-
malta on ilmestynyt yhdeksäs 
runokirja ”Runoruuhella aja-
tusaalloin”. Kustantajana on 
Kustannus Holma. Kirjaa on 
saatavissa Pudasjärven kirja-
kaupassa. Taiteilija aviopari 
Eeva ja Kari Holma ovat vie-
railleet Pudasjärvellä ja olleet 
mukana myös Pudasjärven 
markkinoilla.

Kirjan esipuheessa Eeva 
kertoo, kuinka lukija voi tu-
tustua nyt Eevaan monipuo-
lisesti ja huumorimielellä. 

Huumorin mausteena kirjasta 
löytyy reilut 20 omakuvaa eri 
ajoilta, vanhimmat 90- luvun 
alkupuolelta. Monessa ru-
nossa ollaan matkalla johon-
kin suuntaan. Monet runoista 
ovatkin syntyneet bussimat-
kalla Ouluun tai Kuusamoon. 
Samalla se on myös mielenti-
lojen matkaamista tunnelmas-
ta toiseen, ympäristön ja omi-
en tunnetilojen tarkkailua. 
Runoruuhella ollaan soutele-
massa ajatusairoin mökkimai-
semassa Oivankijärvellä tai 

lapsuuden maisemissa Kol-
vankijärvellä Kyhälässä. Ve-
den tarkkailu mökkilaiturilla 
on herättänyt omat laineensa. 
Useat aiheista kuvastavat ru-
noilijan sielunmaisemaa ko-
konaisuudessaan. Aikaisem-
missa kirjoissaan aiheet ovat 
vaihdelleet japanilaisista hai-
kuista ja tankoista Espanian 
tunnelmiin. Eeva on itse ku-
vittanut neljä kirjaansa. Avio-
mies Kari Holma on kuvitta-
nut puolestaan neljä Eevan 
kirjaa. 

Runo-oppia Eeva on saa-
nut useilla eri kursseilla, mm. 
Oulu-Opistossa. Lukemal-
la runsaasti alan kirjallisuut-
ta, hän on sisäistänyt sanojen 
ja ajattelun maailman. Kirjalli-
suudesta hän onkin aikoinaan 
suorittanut cumlauden Jyväs-
kylän yliopistossa. Englan-
nin kielen opettajana hän toi-
mi Ylikiimingin yläasteella yli 
30 vuotta. Kolmikymppisenä 
Eeva aloitti lausuntatuntien 
ottamisen Regina Estamalta. 
Lausuntailtoja onkin tullut pi-

dettyä yli 800. Kajaanin Runo-
viikot ovat olleet myös runou-
den korkeakoulu. Seuraavan 
kerran Eeva esiintyy Posi-
on messuilla helmikuun lop-
pupuolella, jossa hän esittää 
ruonoja aviomiehensä Karin 
kirjasta Panoraamassa, akva-
relleja ja runoja Koillismaalta 
Lappiin. Hän on myös kään-
tänyt aikoinaan kirjan runot 
englanniksi. 
Runoilijan sielussa on loputon 
alkusoitto 
ja minuuden tinanvalanta. 

Eeva Holman aikaisemmat runoteokset:
Henkosia, haiku-tankalangoin, 2008,Savisivalluksia, 2009Sinisukelluksia, 2010Mietemahlaa, 2011Haikuhetkiä ja taikatankaa, 2012Kasvojen katveessa, 2014Ajatusaalloilla, 2015Virsiä villiä, 2016

Runoja myös kymmenessä Oulu-Opiston runoantologiassaRunot ja kuvat: Eeva Holma

Aavan meren tällä puolen  halajaa runonsa kirjoittaja    ulapoille unelmien      avarille aallokoille.
Runon luokse yhä kuljen  enkä yhtään taiteen porttia sulje.    Kuljen sateessa aistit auki,      Puut kukkivat, ilo hyrisee…

Eeva HolmaEeva Holma

Runoruuhella   ajatusairoin
Runoruuhella   ajatusairoin

Runo sykkii ja järkkyy 
runo ottaa ja kiduttaa
Runo särkyy ja nöyrtyy
tule lähelle ja saat virkistävän 
kasteen runotaivaasta.
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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

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

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/

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

80 vuoden kokemuksella
Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30
Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasumittaukset 
 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 3, PUDASJÄRVI

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

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)

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

ASIANAJOTOIMISTO 
EIJA HEIKKINEN OY

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

Puh. 040 144 6888 

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), 
Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, Kansankatu 10 96100 Rovaniemi. 

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-16www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 20 vuoden ajan 

Etsivä nuorisotyö on toiminut Pudasjärvellä jo useamman vuo-
den ajan. Tänä vuonna etsivä nuorisotyö on päättänyt jalkautua 
entistä enemmän ja tehdä työtään yhä näkyvämmäksi osallistu-
malla mm. erilaisiin tapahtumiin ja toimintoihin. Pudasjärvellä et-
sivä nuorisotyötä tekevät vuonna 2016 aloittanut Juha Mertala ja 
vuoden 2018 syksyllä aloittanut Sara Hakala.

Etsivä nuorisotyö on suunnitellut yhdessä nuorisotoimen 
kanssa viikoille 8, 9 ja 10 Pop Up- nuorisotilaa Isolle Syötteelle, 
Pärjänkievariin, jonka nuorisotilaan voi tulla viettämään aikaa, pe-
lailemaan pelejä, kahvittelemaan tai juttelemaan aiheesta kuin ai-
heesta.

Syksyn 2019 aikana Pudasjärvelle saadaan Wauto, joka kuuluu 
Walkers on wheels- hankkeeseen. Walkers-autot eli Wautot ovat 
pyörien päällä liikkuvia nuorten kohtaamispaikkoja, joiden tar-
koituksena on tarjota ammattilaisille keino täydentää paikallisen 
nuorisotyön katvealueita. Etsivä nuorisotyö nähdään myös ky-
seisten autojen mukana tarjoamassa palveluitaan nuorille. Wau-
toon haetaan myös vapaehtoisia ja tarkoituksena on ollut pitää 
kevään aikana infotilaisuus, jossa on mahdollisuus tulla kuulemaan 

Etsivä nuorisotyön kuulumisia
toiminnasta ja kertomaan, jos on innostunut lähtemään vapaehtoi-
seksi mukaan toimintaan. 

Vuoden 2019- aikana etsivä nuorisotyön asiakkailla on mahdol-
lisuus osallistua myös kahteen eriin Nuotta-valmennukseen. Nuot-
ta valmennus tarjoaa toiminnallisia- ja elämyksellisiä menetelmiä 
pienryhmissä, vahvistaa arjen hallintaa, sosiaalisia taitoja ja terveitä 
elämäntapoja. Tyypillinen kesto on 2-4vrk. Majoitus, ruokailut ovat 
osallistujille maksuttomia, aktiviteeteissa on mahdollisuus valita 
maksuttomia ja maksullisia aktiviteetteja. Olemme suosineet mak-
suttomia aktiviteetteja, näin kaikilla on ollut mahdollisuus osallistua 
eri toimintoihin. Aikaisempina vuosina olemme mm. lumikenkäil-
leet, vierailleet hevostallilla ja husky- tarhoilla, seinäkiipeilleet, aja-
nut ice cartinkia, pelanneet Alppicurlingia ja paljon muuta mukavaa. 
Ensimmäinen Nuotta- valmennus on kevään aikana Pikku-Syötteen 
nuorisokeskuksessa.

Mitä on etsivä nuorisotyö?
Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita 
nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella 

tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palve-
lut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuo-
ri sitä itse haluaa. 

Esimerkkinä Etsivä nuorisotyö on käyttänyt tutustumassa 
nuoria mm. ammattioppilaitoksiin, jotta nuorella on mahdollisuus 
tutustua kouluun, eri linjoihin ja asuntoloihin, joka on helpotta-
nut kouluvalinnan tekemisessä. Kevään toisen asteen yhteisha-
ku on 20.3-3.4. Jatkuvaa hakua kannattaa myös hyödyntää koulu-
paikkojen hakemisessa. Työhakemuksia on tehty yhdessä, asuntoa 
haettu ja pähkäilty yhdessä nuoren kanssa tulevaisuutta. Etsivä 
ei ole sitoutunut toimistotapaamisiin, vaan voi nuoren halutes-
sa lähteä vaikka nuotion taikka harrastusten äärelle juttelemaan 
ja pohtimaan asioita. 

Etsivä nuorisotyö haluaa muistuttaa, että sellaista asiaa ei ole-
kaan mistä ei voisi tulla juttelemaan. Kuuntelemme ja autamme 
mielellämme asiassa, kuin asiassa. 

Juha Mertala
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

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

TAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

Marko Puurunen 040 517 6347
Jukka Puurunen 0400 223 771 (maa-ainesmyynti)

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

•  Kaikki maansiirtotyöt
•  Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  
•  Toimitamme maa-ainekset koko Pudasjärven alueelle

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

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

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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

Palveluhakemisto

SUUTARIPALVELUITA

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

Palvelemme: 
ma-pe 

klo 10-17
P. 0400 682 126, Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

- Suutarintyöt
- Avainpalvelu
- Lukot, helat

- Teroituspalvelu
- Nahanhoitotuotteet
- Kyltit ja kaiverrukset

- Tarvike- 
  myynti

Alan palveluja 40 v.

PALVELU-
HAKEMIS-

TOSTA 
EDULLISTA 
ILMOITUS-

TILAA!

Ota yhteys pankkiisi

Roininen Suvi, päivittäiset  
pankkiasiat 010 257 1905

Luukkonen Tuija,  
rahoitus 010 257 1933
Tyni Anna-Riikka,  
rahoitus 010 257 1925
Alatalo Riikka,  
yritysrahoitus  010 257 1935
Isopahkala Klemens, yritysra-
hoitus ja sijoitus 010 257 1926

Wuolijoki Heikki,  
sijoitus 010 257 1936

Löppönen Seppo,  
vakuutus 050 560 2581
Ylitalo Mikko,  
vakuutus 050 394 9707

Purola Pertti,  
toimitusjohtaja 010 257 1920
Ivola Jonne,  
myyntijohtaja 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:
Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

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. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

Poikien musta puku, housut 
31/32, takki koko M, muuta-
man kerran käytetty. Naisten 
Adidas verkkapuku koko 
M, ihanan vihertävä. Naisten 
tuulipuku koko M, takki keltai-
nen, hupullinen, housut siniset. 
Miesten mustat toppahousut, 
koko M, uudet, hoikka malli. P. 
040 579 2461.

Myydään kauniilla paikalla ole-
va Iijoen  rantatontti, 615-409-
38-132 Välimaa. Tontin koko 
0,2275 ha. Kaavoitettu ok ra-
kentamiseen, sähköliittymä ja 
kunnallistekniikka on tuotu ton-
tille. P. 040 724 6248.

VUOKRATTAVANA

VUOKRATAAN 
4H+keittiö 99 m2 

ydinkeskustassa, 
100 m S-markettiin, 

50 m apteekkiin. 
2 kerros. 

Heti vapaa. 
P. 040 809 2120.

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

MYYDÄÄN 
Pudasjärven 

Ruottisenharjulla 
OKT järven rannalla, 
tupakeittiö, kamari, 
mh, WC, suihku ja 

ulkosauna. 
Tilan koko 1,84 ha. 

Sähkö- ja puulämmitys. 
Hyvät metsästys- ja 

kalastusmahdollisuudet.
Tied. 0400 948 851

Juha Hänninen vieraili Pudasjärvellä
Kansanedustajaehdokas Ju-
ha Hänninen Oulusta vie-
raili Pudasjärvellä ystävän-
päivänä 14.2. Niemitalon 
Juustolassa, kirjakaupassa ja 
Syötteellä. Esittelyssään hän 
kertoi olevansa teologian 
maisteri, majuri (res) ja toi-
mivansa tällä hetkellä Oulun 
kaupungin valtuuston pu-
heenjohtajana. Kokoomuk-
sen kansanedustajaehdok-
kaana hän oli myös viime 
eduskuntavaaleissa.

Juha Hänninen (keskellä istumassa) kävi vaalikiertueella Pudasjärvellä. Kirjakaupassa oli 
vilkas keskustelu ajankohtaisista asioista. Autonkuljettajana ja tukihenkilönä oli mukana 
ex-kansanedustaja Lyly Rajala.

Pohjois-Pohjanmaa tunnetaan nuorekkaana maakuntana, jossa on 
paljon korkealle koulutettuja nuoria. Nuoret pysyvät paikkakun-
nalla, mikäli ympäristö tarjoaa mielekkäitä mahdollisuuksia. Tällä 
hetkellä Pohjois-Pohjanmaa on Suomen kärkeä kasvussa ja kilpai-
lukyvyssä, mutta alueellamme on vielä paljon työtä pehmeissä ar-
voissa, henkisessä ilmastossa ja ilmapiirissä. 

Meidän tulee kiinnittää erityistä huomiota ns. pitovoimaan. 
Se tarkoittaa niitä asioita, joilla ihmiset saadaan jäämään ja viih-
tymään pohjoisessa. Pitovoimaan vaikuttavat kouluttautumis- ja 
työllistymismahdollisuudet, tyytyväisyys palveluihin ja seudun 
identiteetti. Ne ovat pitovoiman kannalta ratkaisevassa asemas-
sa. Ne liittyvät ilmapiiriin, elämyksiin ja palveluihin. 

Aluetutkija Timo Aron mukaan ilmassa on jo viitteitä siitä, että 
nuoret valitsevat tulevaisuudessa ensin paikan, johon he aikovat 
asettua. Enää ei valita ensin työtä. Työt seuraavat osaajia. Tämä voi 
jatkossa tarkoittaa pienyritysten ja startup yritysten lisääntymis-
tä. Jos palkkatyötä ei löydy, mutta paikkakunta muuten miellyttää, 
tulee yrittäjyydestä nuorille aito vaihtoehto. Yrittäjänä voi toteut-
taa itseään ja elämäntehtäväänsä. 

Yrittäjät ovat alueen kivijalka. Tulevaisuuden kunnissa ja kau-
pungeissa pitäisi panostaa joustavaan yrittäjyyden tukemiseen ja 
ketterään elinkeinopolitiikkaan. Muuten talous ei kasva eikä työl-
lisyys parane. Paikallisessa sopimisessa ei ole päästy riittävästi 

eteenpäin. Yritysten asioista pitää pystyä paremmin sopimaan yri-
tyksen sisällä, missä on paras tieto. Tämä olisi sekä työnantajan 
että työntekijän etu. 

Henkilörekrytointi on yritykselle aina iso investointi ja myös 
mahdollinen riski. Mitä pienempi yritys on, sen suurempi on rek-
rytoinnin riski. On päivän selvää, ettei kukaan yrittäjä palkkaa ke-
tään irtisanoakseen hänet. Nyt esitetyllä lakimuutoksella olisi 
työllistymistä lisäävä vaikutus, mikä on kaikkien yhteinen etu. Me-
nestyvä yrittäjä on myös työmiehen paras ystävä. 

Yrittäjät suurelta osin rahoittavat myös julkiset palvelumme. 
Yrittäjät tuovat seudulle matkailijat, elämykset, viihteen ja ve-
rotuloja. Kuntien ja kaupunkien on valmistauduttava mahdolli-
siin tuleviin muutoksiin, kuuntelemalla erityisen herkällä korvalla 
yrittäjien tarpeita liiketoiminnan kilpailukyvystä ja toimintaedelly-
tyksistä. Kaavoitus- ja maapolitiikan on oltava yrittäjyyttä mahdol-
listavaa, kannustavaa, ei estävää. 

Tulevaisuudessa tulee korostumaan kuntien ja kaupunkien 
rooli yrityselämän elinvoimaisuuden tukemisessa. Voimme luot-
taa tulevaisuuteen, kun teemme yhdessä kovasti töitä. Suomalai-
set yrittäjät ovat jo tottuneet kovaan työntekoon ja pitkiin päiviin. 
Yrittäjähengen luominen koko kansaan olisi toivottavaa. 

Juha Hänninen

Tarvitsemme lisää yrittäjiä Pohjoiseen 
Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 
22 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmai-
nen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa 
yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä 
teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjar-
vi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 
Pudasjärvi. Puhelimitse (0400 385 281) soitetuista ilmoituksista maksu 
on 22 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. 
Kuvallinen ilmoitus on 22 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi 
toimitukselle (ei julkaista).

Korennolla heti vapaana 2 h + 
k 55 m2, 2 h + k 42 m2, 1 h 25 
m2. P. 0400 512 997.

OSTETAAN
Alk. 65 m2 mökki vesistön 
ääreltä Pudasjärveltä ympäri-
vuotiseen käyttöön. p. 040 187 
0430.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen 
tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@
pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen 
on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

Taivalkosken Teatteri esittää 

Käsikirjoitus

Ohjaus ja sovitus

Liput 13 € / 5 € alle 12-vuotiaat. Maksuksi käy myös Tyky ja Smartum setelit.
Tiedustelut ja varaukset: 0400 670 430

www.taivalkoskenteatteri.�i

TAIVALKOSKEN 
KUNTA
Kansalaisopisto

TAIVALKOSKEN   
TEATTERILLA

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 

Näytelmän oikeuksia  
valvoo Suomen  
näytelmäkirjailijaliitto.

Markku Hyvönen

Sini-Sisko  
Calamnius

Kauppatie 11, Taivalkoski

Taivalkosken Teatteri esittää 

Käsikirjoitus

Ohjaus ja sovitus

Liput 13 € / 5 € alle 12-vuotiaat. Maksuksi käy myös Tyky ja Smartum setelit.
Tiedustelut ja varaukset: 0400 670 430

www.taivalkoskenteatteri.�i

TAIVALKOSKEN 
KUNTA
Kansalaisopisto

TAIVALKOSKEN   
TEATTERILLA

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 

Näytelmän oikeuksia  
valvoo Suomen  
näytelmäkirjailijaliitto.

Markku Hyvönen

Sini-Sisko  
Calamnius

Kauppatie 11, Taivalkoski

TAKINKÄÄNTÄJÄ

Pe 22.2.  klo 19.00
La 23.2.  klo 15.00
Su 24.2.  klo 15.00
Ke 6.3.  klo 19.00

Pe 8.3.  klo 19.00
La 9.3.  klo 15.00
Su 10.3.  klo 15.00

ESITYSAJAT:

Paavo Tolonen - maalauksia 5.12.2018-31. 3. 2019 Syötteen luontokeskus, Erä-
tie 1. Näyttely avoinna:  1.2.-31.3. joka päivä klo 10-16.
Kissoja ja kukkia - Ljudmila Riekki ristipistotöitä Pudasjärven kirjastossa 21.1. 
– 28.2. Tuulimyllyntie 4.
Pieni Enkeli - Camilla Mickwitz 9.-27.2.  Avoinna: ma-ke klo 14-20, la-su klo 
13-17, to-pe suljettu.Taidehuone Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Luontokeskuksen hiihtolomaviikot 18.2.-10.3. klo 10-16. Ohjelmassa on vii-
me vuosien malliin ainakin talviurheiluvälineiden lumikenkien sekä liukulumikenkien 
testausta, ilmaisia elokuvia sekä askartelua.
Pintamolla tanssit la 23.2. klo 21-01, Pintamontie 321, Pintamo.
Koskenhovin Bingo su 24.2. klo 18, Koskenhovinkuja.
Ylijäämäruoan jako ma 25.2. klo 9-9.30. Karhupaja, Teollisuustie 12.
Ylijäämäruoan jako ma 4.3. klo 9-9.30. Karhupaja, Teollisuustie 12.
Pintamolla tanssit la 9.3. klo 21-01, Pintamontie 321, Pintamo.
Ylijäämäruoan jako ma 11.3. klo 9-9.30. Karhupaja, Teollisuustie 12.
Pintamolla tanssit la 23.3. klo 21-01, Pintamontie 321, Pintamo.
Freestylehiihdon SM-kilpailut to-su 28.3.-31.3.2019 Iso-Syöte, Romekievarin-
tie.

Hirvenlihahuutokauppa! Arpajaiset!
Seuran jäsenet, maanvuokraajat, kyläläiset 

sekä mökkiläiset tervetuloa!

Ruottisen Metsästäjät ry:n
HIRVIPEIJAISET

Marikaisjärven toimitalolla
su 24.2.2019 klo 12-15.

Hirviporukka

(Pintamontie 321).
la 23.2.2019 klo 21.00 – 01.00

TanssiT PinTamolla

Lippu 12€. 
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

P.S. Tulossa: la 9.3. Sarmas, la 23.3. Napakymppi

 TanssiTTajana

 Teuvo vuoTi & 
CaPTain

Hyvinvointiluentosarja 
jatkuu!

Hyvinvointiluentosarjan toinen osa järjestetään 
lauantaina 23.2.2019 Yli-Siuruan entisellä 
koululla (Asmuntintie 869A) kello 12-14. 

Päivän aiheena ovat kestävyys-
liikunta ja kehonhuolto. 

Luennoitsijana toimii Marjo Kokko.
Tapahtuma on kaikille avoin, järjestäjinä toimivat 
Asmuntin Maa- ja kotitalousseura sekä PoPLin 

Kyläkisälli-hanke.

Koskenhovilla su 24.2.2019 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Puhoskylän kalastuskunnan/
osakaskunnan

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS

Möykkälässä la 9.3.2019 klo 12.
Hoitokunta kokoontuu klo 10.

Kokouksessa käsitellään vuosikokouksessa määrätyt 
sääntömääräiset asiat.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on asianosaisten nähtä-
vänä 14 päivän ajan, alkaen 16.3.2019 Kosamontie 178.

Kahvitarjoilu!           Tervetuloa!
Hoitokunta

20.12.2018 pidetyn kiinteistömäärityskokouksen pöytä-
kirja nähtävänä kokouksessa. 

KONGASJÄRVEN KISA-POIKIEN 
YLEINEN KOKOUS

toimitalolla
sunnuntaina 24.2.2019 klo 18.00 ja

TERVETULOA iltakahville ja kokouksiin!

MARIKAISJÄRVEN TOIMITALON 
YLEINEN KOKOUS

toimitalolla
sunnuntaina 3.3.2019 klo 18.00.

PuU:n UINTIJAOSTO 
Helmikuun uintikisat Puikkarissa 
su 24.2. klo 17.00.
Osallistuminen maksutonta ja 
ilmoittautuminen paikan päällä.

Tervetuloa! 

Pudasjärven kylän 
Osakaskunnan

VUOSIKOKOUS
lauantaina 2.3.2019 klo 15 Ravintola 

Kurenkosken kokoustiloissa 2 kerros.
Asiat: Sääntömääräiset.

PuheenjohtajaJohtokunta klo 17.

FC Kurenpojat ry 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS

Tervetuloa!

torstaina 28.2.2019 
klo 18 Halla Cafessa. 

STARTTI LASKIAISEEN JA TALVILOMAAN: 
KANSALAISOPISTON  
LUMENVEISTOKURSSI!
Rajamaanranta 3. - 5.3.
●  laskiaissunnuntaina 3.3. klo 10 - 17  
●  maanantaina 4.3. klo 10 - 15 
●  laskiaistiistaina 5.3. klo 10 - 15.

-  opettajana Veikko Laakso

-  1 hlö / 10 €, ryhmä 2 - 5 hlöä 15,00 € 

-  ei veistos- tai tuntimäärärajoituksia 

-  ilmoittautumiset 1.3. klo 16.00 mennessä   
https://opistopalvelut.fi/pudasjarvi/

Nyt perheet, työkaverit, ystävykset ym.  
oppimaan lumenveistoa ja pitämään hauskaa!  

Järj. Pudasjärven kaupunki ja kansalaisopisto

PUDASJARVI.FI

ti 26.2. klo 12.00 alkaen 
Pudasjärven kaupungintalon  

KOTKA-kokoushuoneessa, Varsitie 7 

TIEDOTUSTILAISUUS

Hanke innostaa yksityisiä ihmisiä, yrityksiä ja yhtei-
söjä kehittämään ratkaisuja, jotka estävät tehok-
kaasti poron pääsyn portein suljettujen alueiden 
sisäpuolelle. Tilaisuudessa kerrotaan tuotekehitys-
kilpailun ohjeet ja julkistetaan kilpailun säännöt.  
Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!                          

Portti-hankkeen

Ilmoittaudu 22.2. mennessä: 
raili.yli-huikku@metsakeskus.fi  
puh. 040 020 3381

Keskustan Kainuun vaalijuhla 
Kaukametsän salissa 
perjnataina 1.3.2019 klo 18.
Juhlapuhujana 
pääministeri Juha Sipilä.
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LÄHDE MUKAAN 
TUKIJOUKKOIHIN KAJAANIIN 

KE-EHDOKAS VESA RIEKIN KANSSA

Tervetuloa!

Yhteiskuljetus Pudasjärven 
torilta lähtee 1.3. klo 14.30

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
ke 27.2. mennessä 

Martti Räisäselle 0400 589 082. 
Kyydin kustantaa Pudasjärven 
Keskustan kunnallisjärjestö.                              

Pudasjärvi-lehti 
ilmestyy torstaisin. 

Aineistot toimitukseen 
viimeistään maanantaina.

PUDASJÄRVI -lehti

Lue lehti netistä jo keskiviikkona 
www.pudasjarvi-lehti.fi

Lue lehti netistä jo keskiviikkona 
www.pudasjarvi-lehti.fi
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Muovinkeräys
Muovinkeräystä odotetaan toimeenpantavaksi mitä pikimmin.
Vastaus: Kaupungista on oltu yhteydessä muovinkeräystä 
harjoittavaan Rinki Oy:hyn, josta on tullut muovien keräyspiste 
K-Supermarketin pihapiiriin. 

Virkistyspaikka 
Kaupungin budjettiin uusi määräraha, että tasa-arvon mahdolli-
suudet toteutuisivat myös muiden, kuin kaupungin työntekijöi-
den, veronmaksajien osalta Syötteelle. Myös työttömät ja eläke-
läiset ansaitsisivat virkistyspaikan.
Vastaus: Syötteelle rakennettu kaupungin henkilökunnan 
käyttöön hirsinen lomamökki on aikaisempien tilikausien yli-
jäämästä varattu ja poikkeuksellinen tapahtuma. Nyt vastaavaa 
ei ole tiedossa. Yritykset voivat tehdä omia päätöksiä henkilös-
tönsä suhteen. Kaupungilla on ollut suunnitelmia myös muiden 
kuntalaisten virkistyspaikan järjestämiseksi, mutta se on vielä 
kesken. 

Kuntastrategia 
Kuntastrategia uusiksi! Korulauseiden julkaisut kiiltopaperille 
ovat turhaa materiaalin tuhlausta.
Vastaus: Nykyinen päätös kuntastrategiasta tehtiin valtuus-
tossa 30.5.2017 ja tarvetta sen uusimiselle ei ole ilmaantunut. 

Rakennusmateriaali
Kurenalan keskustaan uusien vuokratalojen rakennusmateriaa-
liksi poltettu tiili olisi paras vaihtoehto ja kestävän kehityksen 
tae. 
Vastaus: Pudasjärven Vuokratalot rakennuttaa vuokra-asun-
toja ja määrittelee oman hallituksen ja kaupungin linjausten mu-
kaisesti, mistä materiaalista rakennuksia rakennetaan. Poltettu 
tiili voi olla eräs materiaali, mutta ei ainoa. 

Valtuuston esityslistat 
Valtuuston esityslistat selkokielelle!
Vastaus: Pudasjärven valtuuston esityslistat pyritään teke-
mään mahdollisimman ymmärrettäväksi. Selkokieleen pyrkimi-
nen on hyvä tavoite.

Linja-autoliikenne
Linja-autojen pikavuorot muutettava vakiovuoroiksi mm. Oulu 
- Kuusamo - linja-autoliikenteessä.
Vastaus: Pikavuoroilla on liikenteellisesti ja logistiikan kaut-
ta paikkansa liikenteessä. Toistuva pysähtely eri pysäkeillä lisää 
pakokaasujen määrää eikä välttämättä ole positiivinen ilmasto-
teko. 

Kuntalaiskysely
Viime kesän kuntalaiskyselyn tulokset pitäisi julkaista kaikelle 
kansalle tiedoksi myös muutoin kuin netissä. 
Vastaus: MDI teki valtakunnallisesti kuntakyselyn vuonna 
2017 omana työnään ilman tilausta. Kesällä 2018 julkaistu kyse-
ly julkaistaan, kun se on käsitelty Pudasjärven kaupungin omas-
sa organisaatiossa. 

Irma Ingetin 
kuntalaisaloitteisiin 

vastaukset  
Pudasjärven kaupunginvaltuuston varavaltuutettu 

Irma Inget oli saanut 12.12.2018 jättämäänsä 
seitsemään eri kuntalaisaloitteeseen kaupungilta 
kirjalliset vastaukset, jotka hän toivoi julkaistavan 

Pudasjärvi-lehdessä. Vastaukset julkaistaan 
lyhennettyinä.

Raija Aarni (os.Karjalainen) 
menehtyi vaikeaan sairau-
teen 25.1.2019 Pudasjärvellä. 

Raija syntyi Kuusamos-
sa Impi ja Armas Karjalaisen 
vanhimmaksi lapseksi.

Kun mietin, mitkä asiat 
olivat Raija-äidille tärkeitä, 
nousee mieleeni ensimmäise-
nä perhe ja koti. Hän huolehti 
kaikista läheisistään, Pentti-
puolisosta, lapsista ja lasten-
lapsista, omasta iäkkäästä 
äidistään ja myös sisaruksis-
taan. Hänelle koti oli erityi-
sen tärkeä paikka ja että ko-
tona oli siistiä ja viihtyisää.

Hän oli taitava leipuri ja 
ruuan laittaja. Raija-äidin 
johdolla saimme oppia arki-
sia töitä ja taitoja, joista voim-
me tänään olla iloisia ja ylpei-
tä. Hänelle oli tärkeää, että 
pakasteessa oli aina pullaa, ja 
että lakanat oli silitetty ja vii-
kattu siististi kaappiin. Raija-
äiti nautti marjastamisesta ja 
luonnossa liikkumisesta.

Hän rakasti kukkia ja hän 
kasvatti aina keväällä itse sa-
mettiruusun taimia, joita sit-
ten istutti kukkapenkkeihin 
pihamaalle. Orvokit ja saint-
pauliat olivat hänen lempi-
kukkiaan.

Lastenlapset olivat mum-
mille kaikki hyvin rakkaita ja 
jokainen heistä sai olla vuo-
rollaan mummilassa erityi-
sen huomion kohteena.

Hevoset ja hevosharrastus 
olivat Raijalle todella merki-
tyksellinen ja voimaa antava 
asia. Raija opetteli yhdessä 
Pentin kanssa hevosten hoi-
toa, kärryillä ajamista ja kaik-
kea  mikä liittyy hevosiin.

Sella-poni sai häneltä pal-

Raija Aarni
jon aikaa ja huolenpitoa, ja 
usein ylimääräisiä makupa-
lojakin. Viime kesänä syn-
tyneen varsan kasvua hän 
seurasi kiinnostuneena ja oli 
harmissaan siitä, ettei pääs-
syt sitä hoitamaan. Raija seu-
rasi myös tarkasti Pauli-he-
vosen elämää ja kilpa-uraa 
sen ollessa Antin hoidos-
sa etelässä. Hevosten kans-
sa Raija oli onnellinen ja pää-
si toteuttamaan ehkä yhtä 
omaa unelmaansa.

Yksi Raijan intohimoista 
oli käsitöiden tekeminen. Sii-
nä hän pääsi toteuttamaan it-
seään. Raija-äiti teki meille 
lapsille paljon vaatteita itse 
aina toppavaatteista juhla-
vaatteisiin saakka. Meillä ty-
töillä oli usein samanlaiset 
juhlamekot tai hameet kou-
lun joulujuhlissa tai päättä-
jäisissä. Pojille äiti teki muun 
muassa mustat puvut rippi-
juhliin ja monet muutkin juh-
la-asut.

Lisäksi hän ompeli vaat-
teita kyläläisille mittatilaus-
työnä kaiken muun työn ja 
touhun ohella.

Omien lasten kasvaessa, 
Raija ja Pentti päättivät aut-
taa vieraita lapsia ja perheitä 
ottamalla Pelastakaa Lapset 
-järjestön kautta niin sanot-
tuja ”kesälapsia” Oulusta. 
Lapset olivat kesäisin lomalla 
heidän luonaan eripituisia ai-
koja. Parhaimmillaan eräänä 
kesänä lapsia oli seitsemän 
yhtä aikaa. Raijalla riitti huo-
lenpitoa ja rakkautta vierail-
lekin lapsille.

Raija oli koko elämän-
sä ajan mukana työelämäs-
sä ja voinee sanoa, että hän 

teki työtä täysillä sairastu-
miseensa saakka. Raija-äiti 
on opettanut meille lapsille 
työn tekemisen merkityksen 
ja arvostuksen ja sen, ettei 
mikään tule ilmaiseksi.  Rai-
ja teki yli 20 vuotta kestäneen 
työuran Pudasjärven kunnal-
la siivoojana eri  kouluilla. 
Koulujen loputtua hän siirtyi 
ajamaan taksia ja postia Pen-
tin kanssa. Yhdessä he ajoi-
vat vuoron perään koululai-
sia, taksikyytejä ja postia.

Raija auttoi monia kylä-
läisiä sairaalareissuilla ja sai 
kuulla taksikyytien aikana 
ihmisten iloja ja suruja. Tä-
nään ajattelen, että ehkä vä-
hempikin työn tekeminen 
olisi riittänyt. Mutta sellainen 
Raija-äiti oli - aina tekemässä 
jotain.

Raija-äiti oli huolehtiva, 
ahkera, oikeudenmukainen 
ja lempeä ihminen. Hän mie-
luummin sovitteli kuin riiteli. 
Hän halusi kaikille vain hy-
vää. Sairastuminen oli hänel-
le totaalinen pysähdys. Me 

kaikki halusimme uskoa ja 
toivoa, että äiti parantuu vai-
keasta sairaudestaan.

Raija-äiti sai viettää joulun 
kotona, kuten hän kovasti toi-
voi. Jouluaattona hän jaksoi 
iloita lastenlasten riemusta ja 
kuunnella heidän lauluja.

Viimeisen kuukauden ai-
kana äiti ohjeisti meitä mo-
nista käytännön asioista ja 
huolehti papan pärjäämises-
tä. Mielestäni tärkein ohje, 
jonka hän antoi meille oli: 
”koittakaa elää sovussa kes-
kenänne”. Tätä ja kaikkia 
muita arvokkaita neuvoja ja 
oppeja yritämme elämässäm-
me noudattaa ja siten kunni-
oittaa äidin muistoa. Saamme 
olla niin monista asioista kii-
tollisia hänelle. Äiti oli paras 
äiti, emmekä koskaan unoh-
da häntä.  Kaikesta huolimat-
ta surun kyynelten lävitse 
loistavat onnellisten päivien 
muistot. 

Kirjoittaja on Raijan tytär 
Birgitta Ojala

Lukijan kynästä

Meillä täällä Varsitiellä pusketaan lumet ja heitellään kaikki puis-
ta pudonneet roskat ja oksat meidän puolelle. Kun olisi sitä jou-
toaikaa, mutta kun ei. 

Hieman harmissaan

Lumityöt ja 
muut roskat

Hyviä sijoituksia maakuntaviestissä
Linja-auto starttasi lauantai-
aamuna 16.2. Pudasjärveltä 
kohti Pyhäjokea, kyydissään 
innokkaita hiihtäjiä Pohjois-
Pohjanmaan maakuntavies-
teihin. Tänä vuonna Pudas-
järveä lähti edustamaan kaksi 
joukkuetta. Minisompajouk-
kueen hiihtäjät; Amalia Ma-
java, Emmi Majava ja Jaakko 
Parkkila, sijoittuivat joukku-
eellaan hienosti kahdeksan-
neksi. Joukkueita oli yhteen-
sä 23, joten sijoitus oli todella 
hyvä!  

Monta vuotta Pudasjärvi 
on jäänyt ilman kisajoukku-
etta, mutta tänä vuonna saim-
me kokoon upean joukkueen, 
joka ylsi 13. sijalle. Joukku-
een jäsenet olivat Antti Kok-
ko, Essi Parkkila, Henna Van-
hanen, Suvi Lehtonen, Santtu 
Outila ja Sauli Kuopus. 

Päivä oli kaikin puolin 
mukava ja hiihtäjät yhtä ko-
kemusta rikkaampina. Osa 
edusti Pudasjärveä ensim-
mäistä kertaa, osa oli ol-
lut jo useamman kerran, ku-
ten konkarihiihtäjä Antti 14. 
maakuntaviestillään.  

Seuraavana päivänä Py-
häjoen maisemissa hiihdet-
tiin vielä piirinmestaruuksis-

ta, jossa Pudasjärveltä olivat 
Essi ja Jaakko Parkkila. Jaak-
ko sijoittui omassa sarjassaan 
(M12) toiseksi ja Essi omassa 
sarjassaan (N14) kolmannek-
si. Hieno suoritus nuorilta 
hiihtäjiltä! Kyllä Pudasjärvel-
läkin hiihto vielä kulkee!

Pauliina Majava

Pudasjärveltä oli maakuntaviestijoukkue usean vuoden tauon jälkeen, sijoitus 13. 

Minisompajoukkueen Ama-
lia Majava, Emmi Majava ja 
Jaakko Parkkila sijoittuivat 

kahdeksanneksi.
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Kaupunginjohtajan työn arviointi 2018
Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuuston puheen-
johtajisto on suorittanut johtajasopimuksen mu-
kaisen vuotuisen kaupunginjohtajan työn arvioinnin 
29.1.2019 kaupunginhallituksen kokouksessa. En-
nen kokousta luottamushenkilöt ovat saaneet antaa 
arvionsa webropo -kyselyn avulla johtajasopimuk-
sen mukaisten tehtävien ja painopisteiden hoitoa 
koskeviin kysymyksiin. 

Arvioinnissa luottamushenkilöt katsovat kau-
punginjohtajan onnistuneen tehtävissään hyvin tai 
erinomaisesti. Luottamushenkilöt olivat erityisen 
tyytyväisiä siihen, että asioiden valmisteluvaihees-
sa tuodaan ennakoivaa tietoa hallituksen jäsenil-
le ja puheenjohtajistolle. Kaupunginjohtaja johtaa 
kaupunkia valtuuston hyväksymän kasvustrategian 
ja talousarvion linjaa noudattaen. Kaupunginjohtaja 

on onnistunut myös erinomaisesti kannustavan ko-
tiseutuhengen edistämisessä ja myönteisen kunta-
kuvan ylläpitämisessä ja kehittämisessä. 

Johtajasopimukseen päivitettiin pidettäväksi tä-
män vuotuisen arviointikeskustelun lisäksi vuosit-
tain kehittämiskeskustelu kaupunginjohtajan ja kau-
punginhallituksen puheenjohtajan kesken. Se vastaa 
muiden kuntatyöntekijöiden kehityskeskustelua ja 
otetaan käyttöön Kuntaliiton suosituksen mukai-
sesti myös Pudasjärvellä. Siinä paneudutaan tarkem-
min henkilökohtaisiin tavoitteisiin osaamisen ja työ-
hyvinvoinnin edistämisessä. Kehittymiskeskustelu 
on toteutettu helmikuun alussa 2019. 

Kaupunki tiedotus

Tervetuloa paikan päälle
maanantai 25.2. ja 

tiistai 26.2. klo 10.00–17.00
S-MARKET PUDASJÄRVI, 

Kauppatie 8, 93100 PUDASJÄRVI

AVOINNA MA-PE 9-17, LA 9-13

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

3,90

Lasten
LUMILAPIO

395,-

Moottorikelkan
TALOUSREKI

8,90

Lasten
LUMIKOLA

495,-

Moottorikelkan
TUKKIREKI

2,90

Norjalainen
VILLASUKKA

47,90

Fiskars
LUMIKOLA

29,90

AHKIOT

5,95

Miesten
FROTEESUKAT
5 paria

499,-

LUMILINKO
5,5 hp

14,95

AURINGON-
KUKANSIEMENET
20 kg

-20%

-20%

LASTEN
TALVIKÄSINEET

KAIKKI
PILKKI-

TARVIKKEET

pari

nippu

ALKAEN

säkki


