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Työntekijämme siirtyessä uusiin haasteisiin ja liiketoimintamme kasvaessa haemme 
tiimiimme vakituiseen työsuhteeseen kahta uutta

ASIAKKUUSNEUVOJAA
Tehtävästä
Asiakkaamme ovat toimintamme keskiössä ja 
tehtävänäsi on luoda erinomaisia asiakaskoke-
muksia räätälöimällä asiakkaillemme juuri heidän 
tilanteisiinsa sopivia ratkaisuja. Kohtaat ja kon-
taktoit asiakkaita myös puhelimitse ja verkko-
neuvotteluissa. Tehtävänkuvasi muotoutuu tar-
kemmin aiemman kokemuksesi ja mielenkiintosi 
mukaisesti.
Mitä odotamme sinulta
Me etsimme tekijää, jolla on jo asiakaspalveluko-
kemusta ja/tai kokemusta pankkialalta. Olet halu-
kas oppimaan ja kehittämään itseäsi sekä omalta 
osaltasi viet toimintaamme eteenpäin. Nautit 
siitä, että voit suunnitella itsenäisesti omaa työ-
kalenteriasi, ja pystyt pitämään langat käsissäsi 
ajoittaisen paineenkin alla.
Tarjoamme sinulle
Sinua odottaa viihtyisä ja rento työyhteisö, jossa 

aidosti välitetään työntekijöistä. Työskentelemme 
yhtenä joukkueena kohti tavoitteita. Roolisi on 
vastuullinen ja osaamisesi kasvaessa tarjoamme 
sinulle mielellään lisääkin monipuolisesti vastuu-
ta. Tarjoamme sinulle pankkimme ja koko OP 
Ryhmän kilpailukykyiset henkilöstöedut. Työs-
kentelemme joustavasti tilanteen salliessa myös 
etätöissä.
Lisätiedot ja hakuohjeet
Lisätietoja antaa Jonne Ivola p. 010 257 1922 tai 
jonne.ivola@op.fi.
Kerro meille osaamisestasi ja motivaatiostasi lä-
hettämällä hakemuksesi ja ansioluettelosi OP:n 
urasivuston (op-careers.fi) kautta viimeistään 
9.4.2021.

15-17 -vuotias nuori

HAE MEILLE
KESÄTÖIHIN!
Työ on leikkipuistotoiminnan tai

suunnistusradan järjestämistä koulujen
kesäloman aikana.

Työn kesto on 2 viikkoa, palkka 400€.

Tarjolla 2 paikkaa, hae vaikka 
yhdessä kaverin kanssa!

Lähetä kirjallinen hakemus 18.4. mennessä:
annika.mattinen@pudasjarvi.fi

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman 
käsirahaa ja kaskopakkoa. 

Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Toimitamme 
auton tarvittaessa 

kotiisi. 
Ostamme autoja.

Soita ennen 
kuin tulet.

Toyota  Avensis 2,0 die-
sel sedan vm. 2004, aj 329 
000 km, ISO HUOLTO teh-
ty, jakohihna, vesipumppu 
ym., kahdet renkaat, kats. 
10/2020.  2950 €

Volvo V70 2,5 Turbo bens. 
vm. 2003, HIENO, automaat-
ti, nahkasisusta, aj. 293 200 
km, kahdet renkaat aluilla, 
SUOMI auto, kats. 6/2020.  
 3900 €

Nissan X-trail 2,5 bens., 
vm. 2003, automaatti, 
HIENO NELIVETO, aj. VAIN 
235 300 km, kahdet hyvät 
renkaat, ilmastointi, huolto 
tehty.   3950 €

Volvo V70  2,4 bens. vm. 
2002 aj. 277500 km, kats 
2/2021, kahdet renkaat, 
siisti ja asiallinen auto, 
huoltokirja. 2850 €

Audi A6 1,9 tdi farmari vm. 
2004, ISO HUOLTO tehty, 
kahdet renkaat aluvanteil-
la, aj. 390 000 km, kats. 
10/2020.  2600 €

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

1-.

-50%
Erä 

boschin konEita 

Aamulla leivotut, lisäaineettomat:
-  Juureen leivotut ruistuotteet, 
 hiivaton, vehnätön
-  Gluteenittomat leivät
-  Lämpimät, aidot ohrarieskat
-  Tuore rinkelit
-  Tuoreet munkit
-  Saaristolaisleivät ym. p. 0500 169 112 

Pudasjärven torilla
pe 26.3. klo 9 alkaen

PUDASJÄRVI -lehti

UUdet yhteystietomme 
1.1.2021 lähtien:

ilmoitUKset: KalevaMedia, Kimmo Patosalmi
p. 0400 266 556, kimmo.patosalmi@kalevamedia.fi

PäätoimittAJA: VKK-Media Oy, Heimo Turunen, 
p. 0400 385 281, vkkmedia@vkkmedia.fi

siVUnVAlmistUs: VKK-Media Oy, Katariina Niemitalo
p. 050 382 6585, ilmoitukset@vkkmedia.fi

Ilmestyy pääsIäIsen 
aIkaan normaalIstI

torstain 8.4. lehteen tulevat ilmoitusaineistot 
toimitukseen tiistaina 6.4. klo 14.00 mennessä.

WWW.NORDICSILVA.COM  I  PUH. 040 572 5914

OSTAMME METSÄMAATA
PYYDÄ ILMAINEN ARVIO

Olemme kotimainen toimija

Virpoi varpoi vitsa uus,
niin kuin talvella kukkiva kuus.
Elämän onnea toivomme teille,
kai palkan maksatte meille!

Virvon, varvon,
tuoreeks, terveeks,
tulevaks vuodeks,
vitsa sulle, palkka mulle!

Virvon varvon vitsasella,
kosken kevätpajusella,
terveyttä toivottelen,
siunausta siivittelen,
onnea oksalla tällä.

Virvon varvon vitsa on uusi
kaunis kuin kukkiva tuomi,
elämän onnea toivotan sulle
nöyrästi vaadin palkkaa mulle!

Suomessa kesäaikaa kokeil-
tiin ensimmäisen kerran mui-
den maiden mukana toisen 
maailmansodan aikaan vuon-
na 1942, jolloin kesäaikaan 
siirryttiin 3. huhtikuuta ja ta-
kaisin normaaliaikaan 4. loka-
kuuta. Jatkuvassa käytössä ke-
säaika on ollut vuodesta 1981 
lähtien. Vuodesta 2002 kesäai-
kaan siirtymistä on säädellyt 
EU-direktiivi.

Kesäaika alkaa EU:ssa 
maaliskuun viimeisenä sun-
nuntaina kello 3.00 yöllä, jol-
loin kelloja käännetään tunti 
eteenpäin, ja päättyy lokakuun 
viimeisenä sunnuntaina kello 
4.00 yöllä, jolloin kelloja kään-
netään tunti taaksepäin. Tämä 
aiheuttaa joissain tapauksissa 
kuten aikataulutuksissa han-
kalan tilanteen, koska kello-
najat aamukolmen ja -neljän 
välillä esiintyvät syksyllä kak-
si kertaa saman vuorokau-
den aikana ja keväällä ne ei-
vät esiinny ollenkaan. Siirtymä 
kesäaikaan tehdään aina sun-
nuntain vastaisena yönä, jotta 
se aiheuttaisi mahdollisimman 
vähän häiriötä arkielämän ai-

Kellot kesäaikaan

katauluille.
Yleinen muistisääntö on, 

että kelloja käännetään aina 
kyseisen vuoden juhannus-
ta päin eli ”aina kesää kohti”. 
Toisen muistisäännön mukaan 
”kesä edessä, talvi takana”. 
Kolmas muistisääntö on, että 
normaaliaikana kelloja siirre-
tään taaksepäin, koska talvel-
la tulee aikaisin pimeää.

Suomessa kesäaikaan siir-
rytään maaliskuun viimeisenä 
sunnuntaiaamuna, jolloin kel-
loja siirretään kello kolmes-
ta kello neljään, ja normaa-
liaikaan lokakuun viimeisenä 
sunnuntaiaamuna, jolloin kel-
lot siirretään vastaavasti kello 
neljästä kello kolmeen.

Vuonna 2021 kesäaika 
alkaa 28. maaliskuuta ja 
päättyy 31. lokakuuta.
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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 syis-
tä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palautta-
miseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.Painopaikka:  

Kaleva365 Oy, 
Oulu

Julkaisija: 
Kaleva365 OyPudasjärvi-lehti jaetaan 

viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Jakelu:  
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvilehti.fi
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti 
1.1.2021 lähtien 
KalevaMedia 
Kimmo Patosalmi 
0400 266 556  
kimmo.patosalmi@kalevamedia.fi

Päätoimittaja
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy/
Katariina Niemitalo 
050 382 6585
ilmoitukset@vkkmedia.fi

Sanajumalanpalvelus su 28.3. kello 10 toimittaa Eva-Ma-
ria Mustonen, avustaa Timo Liikanen, kanttorina Elias Nie-
melä. 
Hiljaisen viikon iltahartaus ma 29.3. kello 18. Hartauden 
toteuttavat Tiina Inkeroinen ja Marko Väyrynen. 
Hiljaisen viikon musiikkihartaus ti 30.3 kello 18. Markus 
Jaakkola ja Jari Ranua, laulu, Johanna Kilpijärvi, sello, Timo 
Liikanen, urut, Keijo Piirainen, piano ja urut.
Kiirastorstain jumalanpalvelus 1.4. kello 19.00 Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttorina Keijo Piirainen. 
Ystävän kammari to 25.3. kello 12 
Pääsiäisnäytelmä seurakunnan YouTube-kanavalla kat-
sottavissa ti 30.3. alkaen.

Ehtoollishetket:
Seurakuntakodilla to 1.4 kello 17.00 alkaen. Tilai-
suuteen voi osallistua yhtaikaa kokoontumisrajoituk-
sen maksimimäärä. Järjestämme tarvittaessa tilaisuudet 
myös kello 17.30 ja 18.00. Ei ennakkoilmoittautumista.
Seurakuntakodilla su 4.4. kello 11.30. Tilaisuuteen voi 
osallistua enintään kokoontumisrajoituksen maksimi-
määrä. Tarvittaessa järjestämme useamman tilaisuuden.
Sarakylän kappelissa ma 5.4. kello 13.00, 13.30 ja 
14.00. Yhteen tilaisuuteen voi osallistua enintään ko-
koontumisrajoituksen maksimimäärä. Ennakkoilmoit-
tautuminen kirkkoherranvirastoon to 1.4. mennessä. P. 
08 882 3100 tai pudasjarvi.srk@evl.fi.  

Lapsiparkki pe 26.3. kello 9.30–12. Voit tuoda 1–6-vuoti-
aan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin (ei esikoululaista). Ennak-
koilmoittautumiset lastenohjaajille: Rauni 040 586 1217, 
Tanja 040 868 4730. Laitathan lapsellesi pienen välipalan 
ja juoman mukaan.
Päiväkerhot, Perhekerho ja Lapsiparkki eivät kokoonnu 
ensi viikolla (vko 13), Hiljainen viikko.
Riekinkankaan hautausmaan kesätöihin palkataan arpo-
malla kahden viikon mittaisiin työsuhteisiin 10 nuorta, jot-
ka täyttävät 16 vuotta viimeistään 31.5.2021. Työaika ajoit-
tuu kesä-heinäkuulle. Hakiessasi kerro yhteystiedot, ikä ja 
lisäksi jos on ajankohta joka ei käy. Hakemukset 30.4. men-
nessä sähköpostitse timo.niskanen@evl.fi.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 (Marko 
Väyrynen) tai 040 175 8597 (Helena Koivukangas)
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkko-
herranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–14 
sekä to kello 12–16. p. 08 882 3100. Suosittelemme asioi-
maan virastossa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla 
pudasjarvi.srk@evl.fi. Virkatodistukset tehdään Oulun alue-
keskusrekisterissä, p. 08 316 1303. Virastoon jätetyt tila-
ukset välitetään keskusrekisteriin.  
Haudattu: Hilda Sofia Lauronen 95 v, Eino Aukusti Hiltula 
85 v, Pauli Johannes Haaponiemi 79 v, Onni Johannes Kor-
tetjärvi 69 v, Leo Juhani Ahonen 69 v.

Seurakunnan tilaisuudet toteutetaan ainakin 31.3 saakka 
pääosin ilman läsnäolevaa seurakuntaa 

YouTuben välityksellä. 

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Pudasjärven kaupunginhal-
litus hyväksyi tiistaina 23.3. 
kokouksessaan konsernista 
laaditun vuoden 2020 tilin-
päätöksen, joka piti sisällään 
tuloslaskelman, rahoitus-
laskelman ja taseen ja päät-
ti jättää sen tilintarkastajien 
tarkastettavaksi. Tilintarkas-
tuksen jälkeen tilinpäätös 
menee kaupunginvaltuuston 
hyväksyttäväksi. Tuloslas-
kelmassa konsernin vuosika-
te on 6 795 367 euroa, tilikau-
den tulos on 406 556 euroa ja 
tilikauden ylijäämä 658 966 
euroa. Rahoituslaskelmas-
sa rahavarojen lisääntymi-
nen on 2 976 199 euroa, ta-
lousarviolainaa nostettiin 20 
225 877 euroa ja talousarvio-
lainoja lyhennettiin 4 488 462 
eurolla. Lyhytaikaiset lainat 
vähenivät 2 500 413 eurolla. 
Taseen loppusumma on 150 
957 852 euroa ja oma pääoma 
on 53 226 042 euroa. Edellis-
ten tilikausien ja tilikauden 
ylijäämä on yhteensä 4 351 
748 euroa. Konsernin oma-
varaisuusaste on 36,0 pro-
senttia.

Kaupunginhallitus hy-
väksyi tilikauden tuloksen. 
Käsittelyerien jälkeen vuo-

den 2020 tulos osoittaa 671 
449 euron ylijäämää. Ylijää-
mä 671 449 euroa siirretään 
yli/alijäämätilille. Yli/alijää-
mätilillä on edellisten tilikau-
sien ylijäämä 2 366 911 euroa. 
Yli/alijäämätilin ylijäämäksi 
muodostuu 3 038 360 euroa. 
Kaupunginhallitus hyväk-
syi toiminta-alueitten käyttö-
suunnitelman toteutumisen 
vuodelta 2020 ja saattaa toi-
minta-alueitten käyttösuun-
nitelman toteutumisen val-
tuustolle tiedoksi.

Elämysmatkailua 
Wow Factory Oy:n kanssa 
oli neuvoteltu maanvuokra-
sopimus Syötteen Naaman-
kajärvellä sijaitsevan Pyt-
kynharjun vuokraamisesta 
elämysmatkailuun. Yrityk-
sen saatua tiedon sopimus-
luonnoksen ongelmakoh-
dista, he ilmoittivat, etteivät 
ole enää kiinnostuneita so-
pimuksen tekoon.

Pohjoinen – JobBoost 
Koillis-Suomi - Mah-
dollisuuksien hanke
Pudasjärvellä on käyn-
nistynyt Pohjoinen – Job-

Boost Koillis-Suomi -Mah-
dollisuuksien hanke, jonka 
myötä kehitetään ratkaisuja 
työmarkkinoiden kohtaan-
tohaasteiden ratkaisemiseen 
sekä osaavan työvoiman 
saatavuuden parantami-
seen. Hanketta toteutetaan 
Kuusamon, Taivalkosken, 
Pudasjärven ja Posion muo-
dostamalla alueella. Hank-
keen päätoteuttajana on 
Naturpolis Oy ja osatoteut-
tajana on mm. Pudasjär-
ven kaupunki. Hankkeen 
toimilla edistetään työnha-
kijoiden tavoitettavuutta 
sekä ohjautumista työhön, 
koulutukseen sekä mui-
hin palveluihin. Toteutus-
aika on 1.9.2020 – 30.4.2023. 
Hallitus merkitsi tiedok-
si JobBoost-hankkeen tilan-
nekatsauksen ja kumppa-
nuussopimusluonnoksen.

Valtuusto- ja  
kuntalaisaloitteista
Vuonna 2020 jätetyt neljä 
valtuustoaloitetta ja toimen-
piteet on ratkaistu ja asioista 
on tiedotettu. Hallitus esit-
tää, että valtuusto merkitsee 
aloitteita koskevat käsittely-

selostukset tiedoksi ja toteaa 
valtuustoaloitteet loppuun 
käsitellyiksi. Vuonna 2019 
saapunut valtuustoaloi-
te oppilaille järjestettäväs-
tä mahdollisuudesta käydä 
laskettelemassa Syötteel-
lä käsittely on vielä kesken. 
Valtuutettu Marko Koivu-
lan aloitetta käsitellään Hy-
vinvointivaliokunnassa ke-
vään 2021 aikana.

Kaupunginhallitus mer-
kitsee tiedoksi vuonna 2020 
jätetyt kuntalaisaloitteet 
sekä niiden johdosta suori-
tetut toimenpiteet ja saattaa 
ne edelleen valtuustolle tie-
doksi. Joulukuussa 2020 jä-
tetty Pumptrack/Skeitti/
Scoottiparkki Liikennepuis-
ton läheisyyteen/Janne Jär-
venpään aloite on vielä kes-
ken. 

Kaupunginhallitus hy-
väksyi neuvottelutuloksen 
sekä 1.4.2021 tulevan pai-
kallisen järjestelyerän Kv-
tes:n, Ovtes:n, Ts:n ja TTes:n 
sopimusalueilla jaetuksi.

Pudasjärvi-lehti

Hallitus hyväksyi konsernista 
laaditun vuoden 2020 tilinpäätöksen

Matt.21:1-11

Pääsiäisjuhla on lähellä. Jeesus on tulos-
sa pääsiäisjuhlille Jerusalemiin. Siionin ku-
ningas on tulossa ”tytär Siionin luo”. Näin 
toteutuu profeetan ennustus Sak.9:9. Jee-
suksen seurassa kulkee hänen opetuslap-
sensa ja paljon muuta väkeä. Kun he lä-
hestyvät Bettfageen Öljymäelle Jeesus 
antaa tehtävän kahdelle opetuslapselle. 
Menkää tuolla näkyvään kylään. Siellä te 
löydätte aasintamman varsoineen sidot-
tuna. Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. 
Muissa evankeliumeissa puhutaan vain aa-
sinvarsasta, jonka selässä ei kukaan ole is-
tunut. Jeesus antaa myös ohjeen. Jos joku 
sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra 
tarvitsee niitä, mutta palauttaa pian. Ope-
tuslapset olivat kuuliaisia Jeesuksen käs-
kylle ja tottelivat sitä. Entäpä jos olisin 
toinen näistä opetuslapsista, jotka Jeesus 
lähetti edeltä? Löytyykö minusta uskoa ja 
kuuliaisuutta, kun Jeesus käskee. Mikä on 
se aasi, jota Jeesus tarvitsee juuri nyt, että 
Siionin kuninkaan työ menee eteenpäin?  
Kun omistajat kysyivät, miksi viette aasin, 
vastasivat opetuslapset; Herra tarvitsee 
sitä. Löytyykö minusta sitä luottamus-

ta, joka kylänmiehellä oli? Hän uskoi, että 
saa omaisuutensa takaisin ja antoi mies-
ten mennä. Opetuslapset toivat aasin ja 
panivat sen selkään vaatteitaan ja Jeesus 
istui aasinselkään. Vaatteiden asettaminen 
on kunnian osoitus ratsastajaa kohtaan. 
Kun vanhan testamentin aikaan asetettiin 
uusi kuningas, saattoiva päämiehet heit-
tää viittansa kuninkaan kulkutielle, 2 Kun. 
9:13. Kysymyksessä on henkilökohtainen 
uhraus. Heittäisinkö arvokkaan kevättak-
kini tallattavaksi, jos se olisi Vapahtajam-
me kunniaksi. Toisin kuin tämän pääsiäi-
sen aikaan, ihmisiä oli kokoontunut hyvin 
paljon yhdelle koolle. Olihan juhla-aika. 
He levittivät vaatteitaan tielle, toiset kat-
koivat puista oksia ja levittivät tielle nii-
tä. Ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään 
ja perässään, huusi: Hoosianna Daavidin 
Poika! Siunattu olkoon hän, joka tulee 
Herran nimeen. 

Hoosianna on riemuhuuto rukous-
huudahdus, auta pelasta. Daavidin poi-
ka merkitsee, että ihmiset tunnustivat 
ainakin sillä hetkellä Jeesuksen Messiaak-
si. Entäpä minä? Mikä on minun paikka-
ni tässä Matteuksen kuvassa? Missä oli-
sin ollut silloin? Kuka olisin ollut silloin? 

Kuka olen nyt? Kuljenko hänen seuraaja-
naan, tunnustaen hänet siksi Messiaaksi, 
joka on sovittanut syntini. Kun Jeesus tuli 
Jerusalemiin koko kaupunki alkoi kuohua 
ja kaikki kyselivät; kuka hän on? Ihmiset 
sanoivat "Hän on Jeesus, profeetta Galilean 
Nasaretista”. Tämä kansalaismielipide soti 
siis Hoosianna huutoa vastaan. Palmu-
sunnuntain ja pääsiäisen aika muistuttaa 
meitä Jumalan rakkaudesta meitä ihmisiä 
kohtaan. Hän lähetti oma poikansa sovit-
tamaan koko maailman synnit. Profeetto-
jen ennustukset ovat toteutuneet ja to-
teutuvat loppuun saakka. Aikamme on 
täynnä pelkoa ja ahdistusta. Kenenkään ei 
kuitenkaan tarvitsisi vaipua epätoivoon, 
vaan saa turvautua Jumalan armoon, jon-
ka hän on tehnyt mahdolliseksi vapahta-
jassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Vie-
lä kulkee Siionin kuningas täällä alhaalla 
omiensa kanssa. Niin kuin Hän tuli Je-
rusalemiin halpana rat-
sastaen aasilla työjuhdal-
la, niin hän kulkee vieläkin 
halpana omiensa keskellä.

Eero Illikainen

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin
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naudan  
jauheliha 10 %
600 g (8,32/kg)

450

Naturkött

karitsan luuton paisti
n. 1,7 kg, pakaste, uusi-seelanti

1295 2490
kg kg

tarJOukSEt VOIMaSSa to-su 25.-28.3. ELLEI tOISIN MaINIta

Naturkött 

karitsan ulkofilee
n. 600 g, pakaste, uusi-seelanti

Kevät on
juhlaa

-34-37%
Plussa-kortilla Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia  
10,99-11,49 15-pack (1,77-1,87/l) sis. pantit 2,25

15
-pack

Ilman Plussa-korttia 2,49 ps (11,32-12,77/kg)

2
ps

SUOMI

Yksittäin 4,30 nippu

2
nippua

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

Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA! 
@ksmpudasjarvi

PaNda VIrVON VarVON 
suklaapatukat ja
LENtäVä Luuta 
lakritsipatukat sekä
tIPuN MarMeladi
195-220 g (10,23-11,54/kg)

799

 

tulppaani
10 kpl, suoMi

599

 

ruukku-
narsissi
3 kpl, suoMi

SUOMI

atrIa 
kunnon arki  
laatikot 
Maksa-, lihaMakaroni- tai 
lihaperunasoselaatikot 
350-400 g (2,50-2,86/kg) 
rajoitus 3 rs/talous

Ilman Plussa-korttia 1,25 ps (2,78/kg)

-20%
Plussa-kortilla

Voimassa tO-La 25.-27.3.
599

kg

kyMPPIMaukkaat 
kyMppiMäMMi
700 g (2,84/kg)

199
ras

3.-
MuMMON 
aidot poiMutetut 
ranskanperunat
450 g (2,22/kg) 3

pss

1.-ras

 
tuore
suoMalainen
silakkafilee
suoMi, säävaraus

SUOMI

erä

450
Yksittäin 2,85 pkt (5,70/kg)

2
pkt

259
kg

 

varhaiskaali
unkari/Makedonia

699
ltk

 

Calinda  
Mansikka
900 g (7,77/kg)  
espanja

499
ps 799

COCa-COLa 

virvoitus- 
juoMat 
0,33 l (1,16/l)  
sis. pantit 2,25 
rajoitus 2 erää/talous

Kevään kukkaset

kassi

299
ras

rEILuN kauPaN 

vihreä rypäle
500 g (5,98/kg) intia

MaItOkOLMIO 
Meijerivoi
500 g (4,50/kg) 
norMaalisuolainen 
rajoitus 1 erä/talous

Tapahtui 10 v sitten:

Livolla esillä metsät ja 
työllistäminen
Viime viikon tiistaina 8.3 järjestettiin 
Livon kylätalolla Metsät tuottamaan 
–tilaisuus. Kokoontuminen järjestet-
tiin, koska, maa- ja metsätalous sekä 
pienyritystoiminta ovat pääasialli-
sia tahoja, joissa sivukylien työpai-
kat syntyvät tulevaisuudessakin. 
Tilaisuuden järjestäjinä toimivat yh-
teistyössä Kerttu ja Kauko –hanke, 
Stora Enso, Pudasjärven Metsänhoi-
toyhdistys ja Metsäpalvelu Kerälä 
Oy. Tilaisuuteen oli saapunut pie-
ni, mutta sitäkin aktiivisempi ylei-
sö, joka keskusteli ja otti kantaa esiin 
tulleisiin asioihin.

Stora Enson hankintaesimies 
Heikki Toivanen toi esille mah-
dollisuuksia ja edellytyksiä, joilla 
puunmyyjä saa parhaimman tilin 

Toiminnanjohtaja Jussi Perttu esitteli ta-
poja metsien kestävään käyttöön ja luon-
non monimuotoisuuden säilyttämisestä.

myymästään puusta sekä miten ny-
kyteknologia ja tietotekniikka voidaan 
yksinkertaisella tavalla yhdistää puu-
kaupanteossa.

Metsänhoitoyhdistyksen toimin-
nanjohtaja Jussi Perttu kertoi yh-
distyksen toiminta-ajatuksesta ja 
palveluideasta sekä metsätalouden 
rahoituksesta, joilla halutaan edistää 
paikallisten metsänomistajien etua 
sekä tavoista, miten metsien kestävä 
käyttö ja luonnon monimuotoisuus 
turvataan tulevaisuudessa.

-Metsäpalveluyrittäjä voi tarjota 
paikallisesti ammattitason erilaisia 
metsänhoitopalveluita, esitteli toi-
mintaansa Metsäpalvelu Timo Kerälä. 

Aluetyöntekijä Jouni Puhakka 
Kerttu ja Kauko –hankkeesta kertoi, 
miten rekisteröityneellä yhdistyksellä 
taikka yrityksellä on mahdollista ottaa 
töihin työllistämistuella sivukylien 
pitkäaikaistyöttömiä.

Metsät tuottamaan –tilaisuus saa 
jatkoa kevään aikana. Seuraavaksi 
kokoonnutaan Puikkarin tiloissa 
13.4.2011 klo 18.00.

Jouni Puhakka aluetyöntekijä

Talvi erinomainen puun korjuussa
Kulunut talvi on ollut met-
sien hakkuiden kannalta oi-
kein hyvä, toteaa piiripäällik-
kö Jarkko Parpala Metsäliitto 
Osuuskunnasta. Viime vuon-
na hyvin käynyttä puukaup-
paa oli siivittämässä valtion 
veroporkkana. Suuri merkitys 
oli myös sillä, että puun hinta 
nousi korkeaksi viime vuoden 
loppupuolella niin tukki- kuin 
kuitupuun osalta

Parpalan mukaan alku-
vuonna on sulateltu edellisen 
vuoden ostoja keskitytty kor-
jaamaan talvileimikoita. 

- Niitä päästiinkin aloitta-
maan tavallista aikaisemmin 
eli jo viime vuoden marras-
kuussa. Ostamastamme puu-
määrästä on suurin osa tal-
vikohteita. Ne ovat muun 
muassa harvennusikään tullei-
ta ojitettuja turvemaita. Viime 
talvet ovat olleet lyhyitä, joten 
hakkuissa on jäänyt rästejä. 

Toivomus olisi, että puu-
kauppa saataisiin käyntiin, 
koska puun kysyntää on. Hin-
tatasossa ei ole tullut notkah-
dusta eli lähdetään siitä, mihin 
syksyllä jäätiin.

Sellu vetää hyvin mark-
kinoilla, joka tiivistää kuitu-
puun kysyntää. Tukkipuolel-
la on hivenen epävarmuutta, 
johtuen siitä, mitä vaikutta-
vat lähi-idän kansannousut ja 
Japanin tilanne. Kaiken kaik-
kiaan Parpala arvelee tästä 

Tämä talvi on ollut erinomainen puun korjuun kannalta. 
Metsäteitä on ollut hyvä rakentaa pakkasella ja jäätietkin 
ovat olleet mahdollisia.

vuodesta tulevan hyvän puu-
kauppavuoden, koska puun 
kysyntää on kautta linjan.

Saaresta puuta  
rekka-autolla
Metsäliiton pudasjärveläinen 
ostoesimies Veli Nikula ker-
too, että heidän viidestä Kor-
pisen kylän leimikosta yksi oli 
jäätien takana Lehtosaaressa. 

-On selvää, että tällaisesta 
paikasta ei puita saa pois kuin 
pakkastalvella. Pekka Honka-
nen vesipumppunsa kanssa 
on ollut välttämätön apu tal-
vitien rakennuspuuhassa. Ni-
kula kertoi, että tammikuun 
alussa luonnonjään paksuus 
oli 45 cm. Puutavararekan 
kulkemiseen vaaditaan kui-
tenkin vä-hintään 105 cm te-
räsjäätä. Jääkerros on tehtävä 
aina ohuesti kerrallaan, jotta 

jäästä saadaan kantavaa. Ko-
vista pakkasista on ollut haas-
teita koneille ja varsinkin nii-
den hydrauliikalle, mutta 
tiehuollolle siitä on ollut suu-
ri hyöty. 

Maaliskuussa jäällä oli 
paksuutta vähimmilläänkin 
115 cm. Siitä huolimatta jääs-
tä kuului melkoinen ritinä ja 
rutina kun Sampo Puurusen 
rekka ajoi puutavaralastis-
saan ohi. Jää taipuu kuorman 
alla ja siksi tietä pitkin täytyy 
ajaa ihan matelemalla. Muu-
toin vesi lähtisi aaltoilemaan 
ja jää ei kestäisi sellaista ”ko-
timaista vedenalaista tsuna-
mia”, kertoi Veli Nikula.

- Puutavaran kysyntä on 
tosin juuri nyt hyvällä mallil-
la. Kaupoista suurin osa teh-
dään nykyään pystykauppoi-
na. (ek)
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Iso-Syöte ja Ylläs yhdistävät voimansa pyöräilyssä
Viime vuosina valtavassa 
nosteessa olleen hissipyö-
räilyn harrastajille annetaan 
aihetta iloon, kun Suomen 
parhaimmistoon kuuluvat 
Ylläs Bike Park ja Iso-Syö-
te Bike Park yhdistävät voi-
mansa yhteislipun muodos-
sa. Kesälle 2021 myydään 
yhteistä kausikorttia, jol-
la asiakkaat saavat laskea 
kesäkaudella rajoittamat-
toman määrän päiviä sekä 
Iso-Syötteellä, että Ylläksel-
lä. 

Ajatus yhteislippuun 
syntyi muun keskuksissa 
tehdyn yhteistyön aikana.  

-Olemme muutaman 
vuoden ajan tehneet yhteis-
työtä sekä talvi-, että kesä-
toiminnassa. Molempien 
keskusten tavoite on tarjo-
ta vierailleen paras mahdol-
linen kokemus. Sparrailu 
reiteistä ja suorituspaikois-
ta, sekä muusta toimintaan 
liittyvästä hyödyttää mei-
tä ja koko lajia Suomessa, 
summaavat bike parkeista 
vastaavat Mikko Terentjeff 
(Iso-Syöte) ja Jere Löytökor-
pi (Ylläs).

Iso-Syötteen  
reittivalikoima kasvaa 
vauhdilla
Ylläs Bike Park on monel-
lakin mittapuulla mitattuna 
Suomen suurin bike park. 
Korkeusero, reittien pituus 

ja tunturimaisemat ovat 
omaa luokkaansa. Ylläksel-
lä on hissipyöräilty jo vuo-
desta 2008 lähtien. Tulevan 
kesän kehityskohteita Yl-
läksellä ovat Gondolin rin-
nalle päivittäiseen käyttöön 
aukeavan ankkurihissin 
käyttöönotto, sekä uusien 
sinisten reittien rakentami-
nen lajiin tutustumisen hel-
pottamiseksi.

Iso-Syöte Bike Park on 
avattu kesällä 2020 ja näin 
ollen yksi Suomen uusim-
mista hissipyöräilypaikois-
ta. Kesälle 2021 reittien mää-
rä kasvaa ja keskukseen 
saadaan myös ensimmäis-
tä kertaa kansallisen tason 
kilpailut. Iso-Syötteen rei-
tistö on suunniteltu palve-
lemaan myös vasta-alkajia, 
helpoimpiin reitteihin onkin 
kiinnitetty erityisesti huo-
miota. 

Molemmissa keskuksis-
sa vuokrataan alamäkipyö-
riä ja varustesettejä, joiden 
avulla lajiin tutustuminen 
on helppoa. 

Ylläksen ja Iso-Syötteen 
yhteinen Bike Park-kausi-
kortti on myynnissä 15.3.-
30.4.2021 molempien yh-
tiöiden verkkokaupoissa. 
Hissilipun hinta on 188 eu-
roa. Molemmissa keskuksis-
sa on käytössä Skidata-his-
silippujärjestelmä. Sama 
ladattu etälukukortti toimii 
molemmissa. 

Mikä Bike Park?
Hissipyöräilyllä tarkoite-
taan hiihtokeskuksissa ke-
säaikaan harrastettavaa la-
jia, jossa pyörän kanssa 
noustaan ylös hissillä ja las-
ketaan alas siihen suunni-
teltuja ratoja pitkin. Viime 

iso-syöte Pike Park avattiin viime juhannuksena kauniin sään vallitessa. heti ensimmäisestä päivästä lähtien hissipyö-
räily on ollut hyvässä suosiossa. 

vuosina suuren yleisön tie-
toisuuteen noussut laji sopii 
lähes kaikenikäisille, pyö-
räilystä ja raittiista ulkoil-
masta nauttiville ihmisille.  
Aikaisempi maastopyöräi-
lykokemus helpottaa lajissa 
alkuun pääsemistä, mutta ei 

ole välttämätöntä. 
Suomessa hissipyöräilyä 

on harrastettu vuosituhan-
nen vaihteesta lähtien. Tällä 
vuosikymmenellä pyöräilyn 
suosio on noussut erittäin 
voimakkaasti ja se näkyy 
myös hissipyöräilyn kas-

vavissa harrastajamäärissä. 
Hissipyöräily on suosittua 
myös muualla maailmassa 
ja sen ansiosta moni hiihto-
keskus toimii nykyisin ym-
pärivuotisesti.

Pudasjärvi-lehti

ylläs Bike Park on hyvin tunnettu harrastajien keskuudessa. iso-syöte Bike Parkin reittitarjonta kasvaa kesälle 2021.

Iijoen kalatalousalueelle, me-
reltä Kuusamoon, ollaan val-
mistelemassa käyttö- ja hoi-
tosuunnitelmaa vuosille 
2021-2029. Tavoite on järjes-
tää jokialueen kalavarojen 
ja kestävä käyttö perustuen 
parhaaseen käytettävissä ole-
vaan tietoon. 

Iijoen kalatalousalue on 
yksi Suomen suurimmis-
ta ja eittämättä myös mer-
kittävimmistä ja monipuoli-
simmista kalatalousalueista. 
Kalatalousalueella on jäseni-
nä vesialueen vesialueiden 
omistajien edustajina 74 osa-
kaskuntaa, Metsähallitus ja 

PVO Vesivoima Oy, lisäksi 
edustus on valtakunnallisis-
ta kalatalous- ja luonnonsuo-
jelujärjestöistä.

Monia Iijoen kalatalou-
teen liittyviä tekijöitä ei tun-
neta. Iijoen voimaloiden vel-
voitehoito, siihen kuuluva 
kalastotarkkailu, kalatie-
hankkeet, Iijokisopimus, ve-
sien laadun ja tilan seuran-
ta tuovat kuitenkin perustan 
kalataloussuunnitelman ny-
kytilaosaan, jossa on tarkas-
teltu miten Iijoen vesistö-
alueen vedet ja kalakannat 
voivat. 

Suunnitelmaosassa hae-

taan ratkaisuja, miten ka-
lakantojen ja vesien tilan-
netta pitäisi parantaa ja 
millä toimenpiteillä otetaan 
huomioon kotitarve-, va-
paa-ajan-, matkailu-, urheilu- 
ja ammattikalastus? Mitkä 
vesialueet sopivat parhaiten 
näihin tarkoituksiin ja miten 
nämä tulisi järjestää? Veden-
laatu, valuma-alueet, vesis-
töjen kunto / -kunnostukset, 
kalojen lisääntyminen, kala-
tiet, kysymyksiä ja haasteita 
on monia. 

Suunnitelmaan on kirjattu 
lukuisa määrä tavoitteita, joi-
hin pyritään 10 vuoden aika-

na. Tavoitteiden rinnalle on 
nimetty keinot kalatalouden 
edellytysten parantamisek-
si ja myös mittarit, joilla voi-
daan tarkastella tuloksia. Ta-
voitteissa tärkeällä sijalla on 
kalatiehankkeet, yhtä tärkeää 
ovat vesien laatukysymyk-
set, kalavarojen ja kalastuk-
sen ylläpitäminen sekä lähi-
kalan käytön edistäminen. 
Kalavarojen järkevä hyödyn-
täminen on terveellistä, eko-
logisesti, taloudellisesti ja so-
siaalisesti kestävän käytön 
mukaista ilmastotyötä.

Käyttö- ja hoitosuunnitel-
maa on valmisteltu kalatalo-

usalueen hallituksen johdol-
la, käytännön tekijänä toimii 
Heikki Laitala Eurofins Oy:s-
tä. Suunnitelmaluonnos lä-
hetetään huhtikuussa kaikil-
le kalatalousalueen jäsenille 
lausunnolle ja kommentoi-
tavaksi Tämän jälkeen käyt-
tö- ja hoitosuunnitelma kä-
sitellään kalatalousalueen 
yleisessä kokouksessa.

Kalatalousalueen hal-
lituksessa on edustus ka-
lataloustoimijoista ja kat-
tavasti alueen eri osista. 
Suunnitelmasta voi ottaa yh-
teyttä myös suoraan halli-
tuksen jäseniin. Hallituksen 

kuuluvat puheenjohtaja Jari 
Jussila, metsähallituksesta 
Kari Sarajärvi, Pvo Vesivoi-
ma Oy:stä Jyrki Salo, virkis-
tyskalastajista Vesa Rahik-
kala, ammattikalastajista 
Hannu Kaisto. Puolangalta 
hallitukseen kuuluu Mikko 
Kanniainen, Posiolta Reino 
Loukusa, Taivalkoskelta Ola-
vi Kammonen, Pudasjärvel-
tä Eero Oinas-Panuma, Siu-
ruanjoelta Tuula Liikanen, 
Iistä Risto Tolonen.

Iijoen kalatalousalue
Jari Jussila, hallituksen 
puheenjohtaja

Iijoen kalatalossuunnitelmaan etsitään ratkaisuja
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

8-19
9-16

pudasjärven 
edullinen

monipuolinen
ostopaikka

pe-la 26.-27.3. ma-ti 29.-30.3. ke-to 31.3.-1.4.

kenkäosastolta

299

295

169

995

1590

249

500

299

349
pkt

pss

699

ras

149
pkt

995

1195
kg

500

100
ras

595
kg

179

2 pkt/talous

159

pkt

pss

599

prk

239

100
pkt

pkt

300

plo

349
pkt

2 kalaa/talous

2 pkt/talous

2 pkt

2 kg/talous

699

595
kpl

2 prk

239
rove

2 prk

pkt

kg

pkt

kg

2 pkt

kg

kg

kg

6290 6490 5590

5800

3190

2790

730 1590

5990 1790

179

300

Grandiosa
kiviuuni-
pizzat
310-350 g

Karitsan 
luuton
paisti
n. 1.2 kg/kpl

Valio
polar
juustopalat
300-350 g

pe-to 26.3.-1.4. rautaosastoltatekstiiliosastoltasatoja tarjouksia 

joka päivä!

Tuore 
norjan lohi
1-2 kg kokonainen

kiiwi
500 g rasia

Kotimainen
miniluumu-

tomaatti 250 g

maalais-
lihahyytelö

Atria
saunapalvikinkku 

350 g

HK
lihapyörykät 360 g tai
jauhelihapihvit 330 g

jauheliha
sika-nauta

Valio
jogurtti

1 kg

Atria Perhetilan
kanan sisäfilee 

480-600 g

Valio
voi 500 g

normaalisuolainen

Kruger
kaakao-

juomajauhe 800 g

Atria atrilli
grillimakkara

400 g

Atria Kanan
fileesuikale 300 g 

pehmeän pippurinen

Valio
appelsiinimehu 

1 l

Atria Perhetilan
kanan paistileike

600 g, lempeä chili

Valio
kuohukerma
3,3 dl, laktoositon

Atria
kaiservursti

palana

Naudan
paisti-

jauheliha

1990

2800

3500
Nero 
pilkkiahkiot
M-koko 85x45x22 cm

L-koko 100x52x26 cm

XL-Koko 120x60x25cm

29900

Nero
kelkka-ahkio
210cm x 80cm

Pilkkijöille
matoja, toukkia 

ja pilkki-
tarvikkeet

hyvä valikoima 
3490

Master Lock
avain
turva-
kotelo

2590

Motul
2t snow 
power 
4 l öljy

Niemitalon
leipäjuusto 

500 g

Atria Porsaan
ulkofilee

1,5 kg/kpl, naturel

Apetit
kruunivihannes-
sekoitus 
300 g

Kymppi
mämmi
700 g

pss

Flora
vanilla
2.5 dl
vähälaktoosinen

PullaPirtin
pääsiäis-
limppu
500 g

Fiskars
snow xpert
lumilapio

2500

Fiskars
lumikola

4995

Vaasan
iso paahdot

500-525 g

avanto-
pumppu

1490

Meister
lumen-
pudotin
teleskooppivarsi
193-640 cm
alumiini lapa 63x15 cm

3995

Kuoma city 
walker
tummanruskea

Kuoma city 
walker
musta, tarra

Senator miesten
kävely-
kenkä

Naisten
tuulitakki
Koot: S-XXL

Naisten
tunika
Koot: S-XXL
92% polyesteri
8% elastaani

Miesten
ulkoilu-
housut
Koot: S-3XL

Luhta Aalto
käsipyhe

50x70 cm

Luhta Aalto
kylpypyyhe

70x140 cm

Finlayson
satiini-
pussila-
kanasetti
Sadussa ja 
Annukka

kodin tekstilistä
kevään uudet värit!

Finlayson
satiini-
tyyny-
liina
Muumimamma



6 nro 12PUDASJÄRVI -lehti 25.3.2021

Mitä kuuluu Pudasjärvellä asuneelle Mikko Lumpeelle?

Periksiantamattomalla asenteella kohdataan 
niin ihmiselämän kuohut kuin isommatkin myräkät

Suomalaista  
osaamista ulkomaille
Olemme eläneet vuoden 
poikkeusaikaa, jonka toi-
von olevan meidän sotaa 
käymättömien sukupol-
vien voimakkain arkeam-
me ja turvallisuudentun-
netta ravistellut kokemus. 
Vaikka aikoinaan histo-
rianopettajana pandemian 
mahdollisuutta opiskelijoi-
den kanssa spekuloimme-
kin, olin yllättynyt kuin-
ka ”nopeasti, pyytämättä ja 
yllättäen” COVID19 tuli ja 
pisti koko maailman sekai-
sin. Yhteiskunnan kehittä-
misen lähes halvaannutta-
nut pandemia on osoittanut 
kansallisen huoltovarmuu-

Uteliaana savolaislähtöisenä olen miettinyt monta 
kertaa, että mitähän kuuluu monille Pudasjärvellä 

asuneelle, täällä työtä tehneelle, mutta nyt 
jossain päin Suomea asuville henkilöille. 

Tuumasta toimeen, lähettelin viestejä entisille 
pudasjärveläisille ja pyysin kirjoittamaan nykyisiä 

kuulumisia. Tarjoamaani tilaisuuteen tarttui 
ensimmäisenä neljä vuotta Hirsikampuksen 

rehtorina toiminut Mikko Lumme. Tässä hänen 
tuoreet terveisensä.

Heimo Turunen päätoimittaja 

den merkityksen ja turvalli-
suusajattelun arvon. Voim-
me yhä vähemmän luottaa 
siihen, että globaali ja kapi-
talistinen järjestelmä ulot-
taa apunsa 5,5 miljoonalle 
metsien asukkaalle kaikissa 
oloissa. Muistan, kun Suo-
messa lopetettiin oma rokot-
teiden tuotantokapasiteet-
ti, kun luottamus globaalin 
maailman reiluuteen ja kus-
tannustehokkuuteen olivat 
vahvoja. Onneksemme suo-
malainen lääketieteellinen 
osaaminen antaa osaltaan 
toiveikkuutta siihen, että 
tästä savotasta selvitään. 
Omilla eväillä pitää meidän 
selvitä ja selviämme kyllä. 

Kulunut vuosi on mer-
kinnyt itselleni paljon. Luo-

puminen koulutyöstä, johon 
olin sitoutunut jokaisella so-
lulla, on korvautunut kiin-
toisalla työllä Helsingissä 
Suomalaisen osaamisen vie-
miseksi ulkomaille. Kotim-
me sijaitsee Lappeenrannan 
kupeessa Taipalsaarella, jos-
ta näin korona-aikana voin 
tehdä etätöitä. Poikkeusai-
ka on mahdollistanut myön-
teisiä valintoja perheen ja 
läheisten kanssa sekä mui-
ta hyvinvointia vahvistavia 
asioita. Pandemia on osal-
taan vaikuttanut myöntei-
sesti arvoihin ja asenteisiin 
– mikä elämässä on lopul-
ta tärkeää. Läheisten aut-
taminen ja välittäminen on 
lisääntynyt ja ihmisten pon-

nistelut omasta hyvinvoin-
nista huolehtimiseen ovat 
kasvaneet. Metsäretket, 
hiihtoladut, kalaverkkojen 
laskeminen sekä marjojen 
poiminta ovat olleet minul-
le oikein sopivia virkistä-
jiä, puhumattakaan puun-
kaadosta ja halkosavotasta 
Pudasjärveltä ostetun Stih-
lin ja Fiskarsin halkaisukir-
veen ajaessa työkavereiden 
virkaa. 

Pudasjärveläisillä 
vahva henkinen  
selkäranka
Pudasjärvi näyttäytyy näin 
Saimaan rannalta monis-
sa kohdin esimerkilliseltä 

paikalta, jonka kehittymi-
sen hyväksi sain tehdä töi-
tä neljän vuoden ajan. Aika 
olisi voinut olla pidem-
pikin, mutta hyvillä mie-
lin voi todeta, että saimme 
henkilökunnan kanssa uu-
den koulukeskuksen toi-
minnan käyntiin ja työssä 
oli mahdollisuus kokea van-
hempien luottamusta ja op-
pilaiden oppimisen iloa. 
Hirsikampuksen toimintaa 
on ollut luottavaista seura-
ta sosiaalisen median kaut-
ta. Uuden henkilökunnan 
rekrytointi on aina mahdol-
lisuus mille tahansa organi-
saatiolle mennä eteenpäin. 
Toivottavasti kannusta-
vuus, reiluus ja oikeuden-
mukaisuus ovat jatkossa 
jakamattomia arvoja Pudas-
järven kaupungilla ja Hirsi-
kampuksella.  

Asioita, joita ilolla Pudas-
järveltä muistelen, on poh-
jois-Pohjanmaan tai Koillis-
maan rajaseudun kairojen 
ja Iijoen ranta-asukkaiden, 
Kurenalan taajaman ja mo-
nien eri kylien asukkaiden 
vahva henkinen selkäran-
ka. Periksiantamattomal-
la asenteella kohdataan niin 
ihmiselämän kuohut kuin 
isommatkin myräkät – usein 
myös lakki päästä ottaen. 
Tulevaisuususko ja luot-
tamus näkyy päätöksissä, 
joilla Pudasjärveä on kehi-
tetty innovatiivisesti, uudis-
tavasti ja paikallisesti. Niin 
Hirsikampus, Hirsikartano, 
Hyvän Olon Keskus, Syöt-
teen kehitys ovat kansalli-
sesti huomionarvoisia te-
koja, joilla osaltaan taataan 

äärimmäisen hyvät puitteet 
palveluiden järjestämisek-
si. Paljon on kiinni päättäjis-
tä ja viranhaltijoista, missä 
määrin nämä teot onnistu-
taan valjastamaan myös laa-
jempaan kehittämiseen. 

Viime viikolla osallistuin 
webinaariin, johon osallis-
tui noin 100 kansainvälis-
tä arvovaltaista kuulijaa. 
Esittelin heille sivistyspal-
veluiden hyvää hallintoa ja 
merkittävyyttä kansallisel-
le, alueelliselle ja paikalli-
selle kehittämiselle. Ei oli-
si voinut olla helpompaa 
esimerkkiä kuin Pudasjär-
vi – mitä laadukkaalla ja ke-
hitysmyönteisellä koulutuk-
sella voidaan saada aikaan. 
Tärkeimpiä eväitä Pudasjär-
ven savotasta jäi minun rep-
puuni monien lasten, nuor-
ten sekä joidenkin isien ja 
äitien kanssa jaetut elämän 
ilot ja surut. Pienten poikien 
ja tyttöjen vilkkaus, mu-
kavat kysymykset, toiveet 
ja kommentit sekä toisaal-
ta ylioppilaslakin päähän 
painavien nuorten aikuis-
ten elämänilo kantaa pitkäl-
le, puhumattakaan ylioppi-
lasjuhlassa isovanhempien 
lausumasta kiitoksesta, kun 
lapsenlapsi laskee ruusun 
sankarivainajien muistotau-
lulle.  Kalleinta mitä voim-
me toisillemme antaa on 
aika.

Mikko Lumme
Executive director,  
Soprano Plc 
Töölönlahti Campus 
HelsinkiRehtori mikko lumme (kolmas vasemmalta) vuonna 2016 hirsikampuksen vihkiäisissä, jossa vihkimisen toimittivat 

piispa samuel salmi ja pääministeri Juha sipilä (oikealla).

mikko lumme nykyisessä työpaikassaan soprano oy:n 
koulutuskampuksella vanhassa sokeritehtaan konttorissa 
helsingissä töölönlahden rannalla.

Pudas-Koneelta hankittu stihl moottorisaha on ollut viimeisen vuoden aikana ahkerasti käytössä.
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Pysyvää asutusta 
mökkiläisille

Koronapandemian vaikutukset muuttavat työelämää ehkä py-
syvästi. Etätyöstä ja monipaikkaisuudesta on tullut todellisuut-
ta. Työskentely omasta kodista tai vapaa-ajan asunnosta, ajas-
ta ja paikasta riippumattomana on tullut täyttä totta. Etätyön 
tekeminen vaatii toimivat, tehokkaat ja nopeat tietoliikenne 
yhteydet. Pudasjärvellä on tähän erittäin hyvät mahdollisuu-
det, sillä laajakaistaverkko tarjoaa tiedonsiirtonopeutena 100 - 
1000 megabittiä sekunnissa (Mbps) nopeuksia lähes koko Pu-
dasjärven alueella.

Pudasjärvellä on viimevuosina kaavoitettu useita rantakaa-
voja vesireittien varteen, joita voidaan pitää merkittävänä ve-
tovoimatekijänä. Rantarakentaminen on toteutunut sekä va-
paa-ajan, että pysyvän asumisen rakentamisena. Miten voisi 
pysyväksi asunnoiksi muuttaa vapaa-ajan asuntoja, joita Pu-
dasjärvellä on runsaat 3400. Valtava mahdollisuus olisi saada 
esimerkiksi paluumuuttajia ja uusia asukkaita etätyöntekijöik-
si vapaa-ajan asuntoihin ja näin saada heitä kartuttamaan ve-
rotuloja pitäjään.

 Pudasjärven kaupungin toimesta on viimevuosina kaavoi-
tettu Iijoen ja Livojoen rantareittejä, samoin Metsähallituksen 
Laatumaan on kaavoittanut esimerkiksi Puhosjärven, Valkiai-
sen, Nikujärven ja Kangasjärven ranta-alueita. Oma lukunsa 
muodostavat Syötteellä kaavoitetut alueet. Lehdistä olem-
me saaneet lukea kuinka koko maassa rantamökkien ja mök-
kitonttien kauppa on käynyt vilkkaana. Esimerkiksi Pudasjär-
vellä kaava-alueiden rantamökkien hinnat ovat nousseet viime 
vuonna lehtien mukaan lähes kaksinkertaiseksi. 

Muuttuva yhteiskunta ja muuttuvat olosuhteet ovat ohjan-
neet asumista ja työntekoa ruuhkaisista keskuksista väljempiin 
paikkoihin. Keskusteluissa kuntalaisten ja mökkiläisten kans-
sa on ollut puhetta siitä, miten vapaan ajan asunnoista voi-
si saada pysyviä asuntoja? Pudasjärvellä on päivitetty uusi ra-
kennusjärjestys, joka osaltaan voi antaa vastauksen vapaa-ajan 
asunon muuttamista pysyväksi asunnoksi. Asia on edelleen ke-
hittämisen arvoinen koko kunnan kehittämisen näkökulmasta. 
Rantakaavojen loppuun saattaminen mahdol-
listaa Pudasjärven elinvoiman edistämistä ja 
uusien asukkaiden houkuttelemista maaseu-
tukaupunkiimme.

Reijo Talala
Kuntavaaliehdokas (Keskusta)

Kuntapäättäjille 
toivomuslistaa 

Eläkeliitolta
Eläkeliiton Pudasjärven 

yhdistyksestä tuli viesti ja toivottiin 
julkaistavaksi Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan 

piirin kevätkokouksen 
16.3. päättämä kannanotto.

Suuresta osasta iäkkäi-
den ihmisten asioista 
päätetään suoraan kun-
nissa. Pyydämmekunta-
päättäjiä kiinnittämään 
huomioita seuraaviin 
ikäihmisten palveluihin 
ja vaikuttamaan kunnis-
sa näiden asioiden kehit-
tämiseen.

-Kotihoidon ja laitos-
hoivan saatavuus ja nii-
den yksilöllinen sisältö on 
turvattava. Kotohoitoon 
on saatava henkilöstömi-
toitus. Kotikuntoutus on 
taattava myös ikäihmisil-
le.

-Omaishoitajien jaksa-
minen on turvattava.

-Hoitajamitoituksen to-
teutuksen tulee tapahtua 
laissa määritellyllä tavalla.

-Vanhusneuvostojen 
toimintaedellytyksiä on 
vahvistettava ja vanhus-

neuvostoja on kuultava 
kunnallisessa päätöksen-
teossa jo asioiden valmis-
teluvaiheessa.

-Digitalisaation käyt-
töönotossa on huomioita-
va ikäihmisten erityistar-
peet. Kuntien tulee taata 
palvelut myös sellaisille 
henkilöille, jotka eivät hal-
litse digilaitteita.

-Ikäihmisten syrjäyty-
misen ehkäisyyn ja sen 
torjuntaan on panostetta-
va kunnissa entistä enem-
män. 

Tulevilta kuntapäät-
täjiltä tarvitaan nyt kau-
konäköisyyttä sote-uudis-
tuksen vuoksi. Esitettyjen 
hyvinvointialueiden van-
husneuvostojen ja kunnal-
listen vanhusneuvostojen 
toiminnan yhteen sovitta-
minen on varmistettava. 

Komeasti tavoitteeseen Sotkajärvellä
Sotkajärven Vedon järjestä-
mä tonnihiihto sai 54 inno-
kasta hiihtäjää keräämään 
kilometrejä viikonloppuna 
13.-14.3. Hirvaskoskella. La-
dulla sivakoi väkeä ihan kir-
jaimellisesti vauvasta vaa-
riin. Tuhannen kilometrin 
tavoite ylittyi reilusti ko-
konaissaldon ollen 1141,7 
km. Eniten kilometrejä, ko-
konaista 84, sujutteli Antti 
Pohjanvesi.

Hiihtosää ja keli olivat 
mainiot niin lauantaina kuin 
sunnuntainakin. Pakkasta 
oli sopivasti ja suksi luisti. 
Suurin osa hiihtäjistä kiersi 
koulun maastossa kulkevaa 
4,5 km mittaista latua, jonka 
SoVe:n latutalkoomies Sam-
po hoiteli oivaan kuntoon 
niin lauantaina kuin sun-
nuntaina. Koulun ladun li-
säksi Hirvaskoskella on pe-
rinteisen latu-uria vedetty 
mm. Nuottilammen laavul-
le, Ohtosen kämpälle ja Ko-
rentojärven ympäristöön. 
Näitä latuja pitävät yllä yk-
sityishenkilöt omin kustan-
nuksin. Suuri kiitos kaikille 
ladun tekijöille!

Hiihtäjien lisäksi innok-

kaita liikkujia oli myös kou-
lun jääkiekkokaukalossa. 
Kaukaloa on kunnostettu 
talkoovoimin SoVe:n van-
halla jäänhoitokoneella. On 
onni, että kylältä löytyy tai-
tavia konemiehiä rassaa-
maan vanha palvelija aina 
uudelleen käyttökuntoon.

Tonnihiihto päättyi sun-
nuntaina kello 15. Turvavä-
lit huomioden suoritettiin 
hiihtäjien kesken arvontaa 
ja hiihtokilometrien yhteen-
lasku. Kaikille lapsille riit-
ti arpajaisista jotakin muka-
vaa ja aikuisten arvonnassa 
”pääpalkinnot”, jalkahoito-
lan lahjakortti ja lampaan-
talja, osuivat Anna-Liisa 
Seppäselle ja Jaana Iinatti-
niemelle.

Jälleen voidaan todeta 
kaupungin myöntämän toi-
minta-avustuksen olevan 
tärkeä lisä sivukylällä tal-
kootyöllä tapahtuvaan lii-
kuntapaikkojen kunnos-
tamiseen ja tapahtumien 
järjestämiseen ja sitä myötä 
kyläläisten liikuttamiseen.

Mirja Laakkonen
Reeta illikaisen hieno tyylinäyte.

Koronasuosituksia jatketaan 25.4. saakka
Vaikka tartuntamäärät ovat säilyneet Pohjois-

Pohjanmaalla maltillisina, vielä ei ole aika 
hengähtää: Etelä-Suomen huonontuva tilanne, 

pääsiäiseen liittyvä matkustelu ja muuntoviruksen 
leviäminen voivat heikentää tilannetta tulevien 

viikkojen aikana.

Pohjois-Pohjanmaan alueel-
linen koordinaatioryhmä lin-
jasi tiistaina 23.3. pidetyssä 
kokouksessaan, että alueen 
koronasuosituksia jatketaan 
25.4. saakka. Pudasjärven 
kaupungin johtoryhmä ko-
koontuu keskiviikkona leh-
den painoon laittamisen jäl-
keen, mutta etukäteistieto 
on, että Pudasjärvelläkin jat-
kettaisiin nykyisiä korona-
suosituksia ja -rajoituksia. 

Näin varaudutaan muun-
toviruksen leviämisen sekä 
pääsiäisaikana tapahtuvan 
matkustelun aiheuttamiin 
riskeihin. Epidemia on Poh-
jois-Pohjanmaalla edelleen 
kiihtymisvaiheessa.

Edellisen 14 vuorokauden 
aikana Pohjois-Pohjanmaalla 
on todettu yhteensä 153 ko-
ronatartuntaa. Niin tartunta-
määrät kuin ilmaantuvuus-
kin ovat laskusuunnassa. 

Tartuntojen jäljitys toimii hy-
vin ja suurin osa tartuntojen 
lähteistä saadaan edelleen 
selvitettyä. Alueella todetut 
laajemmat tartuntaketjut, 
esimerkiksi viimeaikainen 
Oulun kaupunginsairaalan 
epidemia, eivät ole olleet vi-
rusmuunnosten aiheutta-
mia, mutta riski varianttien 
leviämiseen on kohonnut 
myös Pohjois-Pohjanmaalla.

Yhden riskin tilanteen 
huononemiselle tuo lähesty-
vä pääsiäinen, jolloin mat-
kustelun Suomen sisällä 
odotetaan jälleen lisäänty-
vän. 

-Tartuntamäärät eivät 
meillä lähteneet hiihtoloma-
viikkojen jälkeen nousuun, 

mistä kiitos kuuluu kaikil-
le lomaansa vastuullises-
ti viettäneille. Myös pääsiäi-
sen vietossa tulisi muistaa 
korona-ajan hygienia- ja tur-
vallisuusohjeet, OYSin hal-
lintoylilääkäri Terhi Nevala 
muistuttaa.

Näköpiirissä on, että kun 
rokotukset etenevät ja epi-
demia toivottavasti kesää 
kohti tultaessa hiipuu, voi-
taisiin myös suosituksia al-
kaa vähän kerrallaan pur-
kamaan. Vielä tarvitaan 
kuitenkin jaksamista, että ti-
lanne säilyy rauhallisena ke-
sään saakka.

Stt info

Suomen hallitus totesi päi-
välleen vuosi sitten poikke-
ustilan. Vuoden aikana suo-
malaisten liikkuminen koki 
suuren muutoksen. Myös etä-
työ kasvoi uusiin mittoihin, 
selviää Telian liikkumis- ja 
etätyötilastoista.

Vuosi sitten suomalaisten 
liikkuminen romahti yhdessä 
päivässä 35 prosenttia. Mat-
kojen määrä toipui kuitenkin 
nopeasti ja kesällä Suomessa 
tehtiin taas enemmän matkoja 
kuin ennen koronaa. Syksyl-
lä liikkuminen alkoi taas jyr-
kästi vähentyä ja helmikuussa 
maassa tehtiin 14 prosenttia 
vähemmän matkoja kuin vii-
me vuoden helmikuussa.

Koronavuosi on muokan-
nut rankasti myös suomalais-
ten etätyötä. Kriisin puhjet-
tua lähes puolet työntekijöistä 
siirtyi etätöihin. Paluu työpai-
koille alkoi jo toukokuussa. 
Uudellamaalla muutos kui-
tenkin jäi pysyväksi ja tämän 
vuoden helmikuussa etä-
työntekijöiden määrä oli 30 
prosenttia korkeampi kuin 
vuotta aiemmin. Keski-Suo-
messa, Pirkanmaalla ja Varsi-
nais-Suomessa etätyön suosio 
kasvoi viidenneksellä.

Koronavuosi sai ihmi-
set pysyttelemään lähel-
lä kotiaan. Helmikuussa esi-
merkiksi maakuntien väliset 
matkat romahtivat 40 pro-

Koronavuosi muutti suomalaisten 
liikkumista ja etätyön määrää

senttia viime vuoden helmi-
kuusta. Kuntien välisissä mat-
koissa laskua oli 28 prosenttia. 
Kuntien sisäiset matkat sen si-
jaan vähenivät helmikuussa 
ainoastaan kahdeksan pro-
senttia.

”Muutokset ovat olleet dra-
maattisia, ja yhtä suuria hei-
lahduksia suomalaisten liikku-
misessa täytyy varmaan hakea 
sota-ajalta. Näyttää siltä, että 
tästä on tulossa toinen hiljainen 
kevät”, Telian liikkumistilas-
tojen asiantuntija Tiia Palvi-
mo arvioi.

Telia on tarjonnut tilas-
tojaan myös viranomaisten 
käyttöön. Esimerkiksi valtio-
neuvoston kanslia hyödyn-

tää niitä arvioidessaan erilais-
ten liikkumiseen vaikuttavien 
päätösten vaikutuksia. Telia 
antoi tilastoja myös tutkimus- 
ja oppilaitosten käyttöön vä-
littömästi kriisin puhjettua.

”Matkapuhelindata sopii 
päätöksenteon pohjaksi nopeissa 
yhteiskunnallisissa muutoksissa. 
Yksityisten yritysten keräämää 
tietomassaa voidaan käyttää tut-
kimuksessa ja se hyödyttää näin 
koko suomalaista yhteiskuntaa”, 
Helsingin yliopistossa koron-
arajoitusten vaikutuksia tut-
kineen työryhmän vetäjä pro-
fessori Tuuli Toivonen kertoo.

Telia tiedotus
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Palveluhakemisto
AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-

OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

JÄTEHUOLTO

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

remontti palvelu pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

[ Asuin- ja muiden rakennusten remontointi
[ Rakennuspeltityöt
[ ikkuna- ja oviasennus 
[ sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
[ Kirvesmiehen työt

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Turves Tiina 010 257 1915 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935

Sijoitus/Rahoitus 
Graber Soile 010 257 1939 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

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

pudasjärven 
HautaustoImIsto ja 
kukka ky, pIHlaja 
toritie 1, 93100 pudasjärvi

p. (08) 821 122, 0400 330 058

-välitykset kaikkiin maihin

HAUTAUSTOIMISTOJA, 
KUKKAKAUPPOJA

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

Hyvinvointivaliokunnan ko-
kouksessa 18.3. Lakarin kou-
lun rehtori sekä lasten ja 
nuorten harrastustoimin-
taan suunnatun hankkeen 
ohjausryhmän puheenjohta-
ja Jussi Kolu esitteli hanketta 
valiokunnan jäsenille. Pudas-
järven kaupunki on saanut 
hankkeeseen 60 000 euroa. 
Tuen on myöntänyt Pohjois- 
Suomen aluehallintovirasto. 
Kyseessä on opetus- ja kult-
tuuriministeriön myöntämä 
erityisavustus kunnille har-
rastamisen Suomen mallin 
toteuttamiseen. 

Hankeen ensimmäisessä 
vaiheessa Pudasjärvellä ovat 
mukana Hirsikampus ja La-
karin koulu. Vuosiluokkien 
1.-9 sekä lisäopetuksen op-
pilaille järjestetään vähin-
tään yksi maksuton ja mie-
luisa harrastus koulupäivän 
yhteyteen kevätlukukaudelle 
2021. Harrastukset on valittu 
vastaamalla OKM:n syksyl-
lä 2020 toteuttamasta koulu-
laiskyselystä saatuja toiveita. 
Harrastusten ohjaajien valin-
nassa hyödynnetään laajaa 
paikallista yhdysverkostoa, 
koulujen sekä kansalaisopis-
ton opettajia. 

Hankkeen päätavoitteena 
on lasten ja nuorten hyvin-
voinnin lisääminen. Suomen 
mallissa yhdistyvät lasten ja 
nuorten kuuleminen harras-
tustoiveissa, olemassa ole-
vien hyvien käytäntöjen ja 
toimintatapojen koordinoi-
minen sekä koulun ja har-
rastustoimijoiden yhteistyö. 
Hankkeen harrastusmahdol-
lisuuksiin kuuluvat liikun-
nan ja urheilun lisäksi taide 
ja kulttuuri, nuorisoala, tie-
de, luonto ja kädentaidot. 
Tämä mahdollistaa entistä 
laajemman kerhotarjonnan 
suunnittelemisen. Harrastuk-
sen järjestäjinä voivat olla ur-
heiluseurat, kulttuuritoimi-
jat, nuorisojärjestöt, kunnat 
ja muut harrastustoimintaa 
järjestävät yhteisöt, jolla on 
osaamista lasten ja nuorten 
kanssa toimimisesta. Harras-
taminen voi olla myös nuor-
ten omaehtoista harrastamis-
ta valvotussa ympäristössä. 

Hankeavustus kohdistuu 
pääasiallisesti harrastusten 
ohjaajien ja erityisen tuen tar-
peessa olevien lasten ja nuor-
ten avustajien palkkakului-
hin sekä materiaalikuluihin. 
Hankkeessa toimii koordi-

naattori, jonka tehtävänä on 
organisoida harrastustoimin-
ta mahdolliseksi kaikille. 

Tämänhetkiset kokemuk-
set hankkeesta ovat vain pos-
tiivisia. Rahoitus on kun-
nossa ja uusia kerhoja on 
saatu aloitettua mm: liikun-
ta- ja kokkikerho, legokerho, 
uintikerho, bändikerho sekä 
parkourkerho. Lisää kerho-
ja olisi mahdollista aloittaa, 
mutta kerho-ohjaajista on täl-
lä hetkellä puute.

Ohjaajille maksetaan oh-
jaustyöstä korvaus ja yhdis-
tykset sekä yhteisöt voivat 
laskuttaa hanketta omasta 
palvelustaan. Vuodelle 2021-
2022 on avautumassa uusi 
rahoitushaku. Pudasjärven 
kaupunki osallistuu tähän 
hakuun. Rahoituksen käyt-
tötarkoitusta on muutettu si-
ten, että sitä voidaan käyttää 
myös kuljetuskustannuksiin. 
Pudasjärvellä tämä mahdol-
listaa sen, että mukaan pää-
sevät kaikki koulut. Valio-
kunnan ohjeistuksen mukaan 
paikallisilta yrittäjiltä tiedus-
tellaan kiinnostusta lähteä 
mukaan kerhotoiminnan ke-
hittämiseen ja tuomaan omaa 
osaamista kerhojen ohjaami-

seen. 

Kaikista pidetään 
huolta
Kuntastrategian päivityk-
sessä tulee valiokunnan 
mielestä huomioida asia-
kirjan luettavuus ja ym-
märrettävä selkokielisyys. 
Strategiassa tulee painot-
taa Pudasjärven vahvuudet 
kuten luonto ja sen tuomat 
mahdollisuudet harrastaa ja 
liikkua, ystävälliset ihmiset, 
yrittäjämyönteisyys, vaki-
tuisen- ja vapaa-ajan raken-
tamiseen tarjottavat puitteet, 
kakkosasumisen mahdolli-
suudet sekä etätyöskente-
lyyn mahdollistavat nykyai-
kaiset tarjottavat yhteydet. 
Strategian tulee tuoda esille 
numeraalisten tavoitteiden 
sijasta/lisäksi laadullisia ta-
voitteita. Perusajatuksena 
valiokunnalla on, että Pu-
dasjärvi pitää huolta kaikista 
ihmisistä vauvasta vaariin. 

Koulutuksista ja 
työllistymismahdolli-
suuksista tietoa
Koulutuspolun rakentami-

selle asetettiin keskustelus-
sa tavoitteeksi herättää las-
ten ja nuorten kiinnostus 
paikkakunnan työmahdol-
lisuuksia kohtaan sekä kou-
lutusmahdollisuuksista tie-
dottaminen Pudasjärvellä 
paikallista työllistymistä 
silmällä pitäen. Tavoittee-
na on saada nuorille rea-
listinen tieto koulutuksista 
ja sen tarjoamista työllisty-
mismahdollisuuksista Pu-
dasjärvellä sekä huomioi-
da heidän omat vahvuudet 
ja kiinnostuksen kohteet. 
Työskentelyn etenemisek-
si järjestetään kyselyitä ja 
haastatteluita. Koettiin tar-
peelliseksi perustaa työ-
ryhmä, jotta eri toimijat 
saadaan saman neuvotte-
lupöydän ympärille pohti-
maan näitä asioita.

Oppilaitosyhteistyötä
Pudasjärven kaupungin joh-
toryhmä on esittänyt perus-
tettavaksi oppilaitosyhteis-
työtä pohtivan työryhmän. 
Valiokunta ohjeistaa kah-
den esitetyn työryhmään 
yhdistämistä. Työryhmään 
pyydetään eri tahoja ni-
meämään oma edustajan-

sa. Ryhmä kootaan paikal-
listen yrittäjien, kaupungin, 
OSAO:n, Pudasjärven Ke-
hitys Oy:n sekä perusope-
tuksen ja lukion edustajista. 
Tarvittaessa mukaan pyy-
detään korkeakoulun ja yli-
opiston edustajia sekä muita 
toimijoita. Työryhmässä on 
mukana hyvinvointivalio-
kunnan nimeämä edustaja. 

Kävelykampanja 
toteutuu
Valiokunnan viime mar-
raskuun kokouksessa esille 
tuoma kaikille kuntalaisille 
suunnattu kävelykampan-
ja on toteutumassa ja julkis-
tettu. Kampanja järjestetään 
kahden kuukauden huh-
ti-toukokuun ajan. Lisätie-
toja sekä osallistumisohjeet 
löytyvät Pudasjärven kau-
pungin www-sivuilta sekä 
mm. Pudasjärvi-lehdestä.

Sointu Veivo
Hyvinvointivaliokunnan 
puheenjohtaja

Harrastushanke-, strategia- ja koulutuspolkuasioita Hyvinvointivaliokunnassa



9PUDASJÄRVI -lehti 25.3.2021nro 12

Puun kysyntä py-
syi helmikuussa vakaa-
na. Pohjois-Suomen yk-
sityismetsistä ostettiin 
tammi-helmikuussa puu-
ta 1 050 000 kuutiometriä. 
Varsinkin Pohjois-Pohjan-
maalla kauppa kävi hyvällä 
tahdilla, ostomäärä 562 000 
kuutiota.

Puumarkkinoilla ja met-
säteollisuuden kansainvä-
lisillä markkinoilla menee 
hyvin. Erityisesti sahatava-
ramarkkinoiden vahva ky-
syntä heijastuu tukkipuun 
tarpeeseen. Kuitupuun 
osalta ylitarjonta on hieman 
helpottumassa. Sellu- ja 
kartonkimarkkinat ovatkin 
kovassa nosteessa. Toisaal-
ta paperiteollisuuden ah-
dinkoa lisää kustannusten 
nousu samaan aikaan hin-
tojen laskun jatkuessa.  

Puumarkkinoilla ky-
syntä painottuu entis-
tä voimakkaammin havu-

tukkivaltaisiin kohteisiin. 
Tukkipuuta tulee pääasias-
sa päätehakkuukohteis-
ta. Harvennuksilta tulee 
pääosin kuitupuuta, joten 
painotus harvennuksis-
sa markkinatilanteen joh-
dosta pitäisi kohdistaa ylä-
harvennuksiin. Tarjontaa 
on ylläpitänyt tukin hin-
nan nousu, jonka taustal-
la on sahatavaran kysyn-
nän ja hintojen elpyminen. 
Kuusitukki on ollut ykkö-
sartikkeli jo pidempään 
puumarkkinoilla. Nyt on 
havaittavissa myös mäntys-
ahatavaran ja sitä myöten 
mäntytukin kysynnän voi-
mistumista. Mäntyvaltai-
set kohteet sijaitsevat kan-
tavammilla mailla. Vaikka 
hyvät talvikorjuukelit jat-
kuvat edelleen, auringon-
paiste ja muutama lämmin 
päivä muistuttivatkin jo ke-
vään kelirikkoaikojen saa-
pumisesta.  

Mäntytukin kysyntä 
nousussa 
Puun kysyntä ja tarjonta ovat 
hyvällä tasolla. Puukauppaa 
vetää havutukkien kova ky-
syntä. Loppuvuodesta saha-
tavaramarkkinoilla hinnat 
nousivat jyrkästi. Toisaal-
ta sahatavaran vientimark-
kinoilla hintojen nousu on 
jo tasaantunut alkuvuodes-
ta. Havutukkien hinnat ehti-
vät nousta loppuvuodesta ja 
ovat olleet alkuvuodesta va-
kaalla tasolla.  

Havutukkien hinnat on 
nousseet Luonnonvarakes-
kuksen mukaan keskimäärin 
viisi euroa vuoden kuluessa, 
joka tarkoittaa noin 10 pro-
sentin nousua. Ilahduttavaa 
on, että kuusitukin lisäksi 
myös mäntytukin kysyntä ja 
hinta ovat nousseet. Samaan 
aikaan saharatavaran hinnat 
ovat elpyneet yli 30 euroa, 
joka tarkoittaa noin 20 pro-

sentin nousua. Markkinat 
määrittävät sekä lopputuot-
teen että puuraaka-aineen 
hintatason kehittymisen. 
Vakaa ennustettava hinta-
taso on ollut Suomen puu-
markkinoilla toimiva malli. 
Puun hintaennustukset eivät 
ole luvanneet tälle vuodel-
le merkittävää puun hinnan 
nousua. Toisaalta lopputuot-
teiden kansainvälinen hinta-
kehitys määrittää mahdolli-
suudet myös kotimaan puun 
hinnan kehitykselle.   

Katkonta ja  
edunvalvonta tärkeitä 
asioita 
Metsänomistajat ovat aina 
kiinnostuneita puun hin-
nasta. Puukaupan ajoitus 
on tärkeää ja sen toteutuk-
sen pohdinta jokaisen met-
sänomistajan oikeus. Toi-
saalta puukaupan tekoon 
liittyy koko joukko mui-

ta, vielä tärkeämpiä asioi-
ta, jotka valitettavasti jäävät 
usein pienemmälle huomi-
olle. Puukaupan kilpailut-
taminen on niistä yksi tär-
keimmistä. Toisaalta sekään 
ei yksin riitä, vaan vasta kil-
pailuttaminen metsänhoito-
yhdistyksen välityksellä tuo 
mukanaan edellytykset on-
nistuneelle puukaupalle.  

Mhy:n toimihenkilö to-
teuttaa metsänomistajan 
puukaupan hinta- ja kat-
kontavertailun tarjousten 
perusteella. Mhy:n katkon-
ta-aineisto takaa, että ostaji-
en tarjouksista pystytään va-
litsemaan sekä puun hinnan 
että katkonnan kannalta pa-
ras vaihtoehto. Ostajat teke-
vät tarjouksen joko runko- 
tai tavaralajihinnoitteluna, 
joiden tulkinta vaatii asian-
tuntijan ja ohjelmisto-osaa-
misen apua. Näin voidaan 
vertailla tarjouksista metsän-
omistajan kannalta korkein 

tarjous.  
Metsänhoitoyhdistyksen 

valtakirjakaupan toteutuk-
seen kuuluu myös korjuun 
valvonta sekä edunvalvon-
ta. Korjuun valvonnassa 
mhy-toimihenkilö huolehtii, 
että korjuu toteutetaan käy-
tännössä asianmukaisesti. 
Mikäli puukaupan sopimuk-
sissa tai käytännön toteutta-
misessa syntyy epäselvyyk-
siä, voidaan kääntyä MTK:n 
asiantuntijoiden puoleen. 
Valtakunnallisen edunval-
vonnan tehtävä on taata, 
että kaikkien jäsenten on tur-
vallista toteuttaa puukaup-
pa sen ehtojen mukaisesti. 
Edunvalvonta on jokaisen 
metsänomistajajäsenen oi-
keus. Metsänhoitoyhdistyk-
sen jäsenyys takaa metsän-
omistajien edunvalvonnan. 

Seppo Miettunen
Kenttäpäällikkö, MTK 
Metsänomistajat 

Havutukeilla eniten kysyntää puumarkkinoilla

Punarinta on varmas-
ti monelle tuttu lintula-
ji. Punarinnan runsas-
tuminen on jatkunut jo 
pitkään ja laji pesii entis-
tä useammin myös piha-
piirissä. Nimensä mukai-
sesti linnulla on kauniin 
punainen rinta, josta sen 
helposti tunnistaa. Aikai-
sempi nimitys punarin-
tasatakieli on myös var-
sin totuuden mukainen, 
sillä lintu on taiturimai-
nen laulaja. Muuttomat-
kaltaan saavuttuaan huh-
tikuun lopulla se saattaa 
olla äänessä lähes vuoro-
kauden ympäri. Touko-
kuussa lauluinto laimenee 
ja keskittyy lähinnä aamu- 
ja iltahämäriin. Tällöinkin 
se jatkaa lauluaan muita 
lintuja pidempään. 

Punarinta on kuulu-
nut eteläisen Suomen la-
jistoon jo pitkään ja myös 
Keski-Euroopan valtioissa 
se on yleinen pesijä. Pu-

Punarinta yrittää talvehtimista entistä useammin

Punarinnan runsastuminen on jatkunut jo pitkään ja laji pesii entistä useammin myös 
pihapiirissä. Kuva heino Kuha.

narinta on yksi niistä lajeis-
ta, jotka hyötyvät ilmaston-
muutoksesta, joka on ollut 
havaittavissa jo vuosikym-
menien ajan. Osa ilmaston-
muutoksista on luontaista. 
Vielä 1930 ja 1940-luvuil-
la punarinnan esiintymisen 
pohjoisraja kulki aika lailla 
Oulun korkeudella ja vielä 
1970-luvulla laji oli Lapissa 
varsin harvinainen. Nykyi-
sin punarintaan törmää var-
sin usein jo Muonion kor-
keudella ja runsastuminen 
jatkuu edelleen. Yksittäisiä 
punarintoja on talvehtinut 
Suomessa jo vuosikymme-
nien ajan enempi tai vähem-
pi onnistuen. Lintu on herk-
kä laji pakkasten suhteen. 

Punarinta on aikai-
nen saapuja keväällä ja ta-
katalven yllättäessä lintu-
ja on tuhoutunut runsaasti. 
Ensimmäisien punarinto-
jen saapuessa on usein vie-
lä hanget maassa ja linnut 
koettavat löytää ravintoa 

ensimmäisistä pälvipai-
koista. Nykyisin talvehti-
miset onnistuvat entistä 
useammin ja yleistynyt lin-
tujen talviruokinta on aut-
tanut asiaa. Punarintoja on 
suuresti auttanut syksyjen 
lämpeneminen. Usein lintu 
tekee kaksi poikuetta kesäs-
sä. Pesimäkausi saattaa ve-
nyä pitkään, jos toinen poi-
kue syntyy vasta elokuussa. 
Tällöin syysmuuttokin ve-
nyy varsin pitkälle ja ensim-
mäiset pakkaset saattavat 
verottaa kantaa. Toisinaan 
myös punarinnan talvehti-
misalueilla voi talvi olla an-
kara ja kylmä. Tällöin myös 
Suomen kannat romahtavat 
seuraavana kesänä. Lämpöi-
set kelit ovat punarinnalle 
tärkeitä. 

On myös muita lintulaje-
ja, jotka pesivät useamman 
kerran kesässä. Tiltaltti pe-
sii usein jopa kolme kertaa 
kesän aikana. Niin tiltaltti 
kuin punarintakin ovat pe-

sintäaikaan varsin hiljaisia 
ja piileskeleviä lajeja. Pe-
sinnän jälkeen syyskuussa 
lauluvire löytyy uudelleen. 
Punarinnalla kuten muilla-
kin hyönteissyöjillä ravin-
to käy syksyllä vähiin. Se 
joutuukin turvautumaan 
puutarhan marjoihin, sekä 
luonnossa villinä kasvaviin 
vadelmiin, viinimarjoihin ja 
mustikkaan. Ilmaston läm-
peneminen ja kesäisten ke-
lien jatkuminen pidempään 
on helpottanut punarinnan, 
kuten monen muunkin ete-
läisen lintulajin elämää. 

Vielä joitakin kymmeniä 
vuosia sitten punarinta pesi 
ainoastaan synkissä kuusi-
koissa tai kuusivaltaisissa 
sekametsissä. Kuten muil-
lakin hämärissä kuusikoissa 
elävillä lintulajeilla on myös 
punarinnalla nappimaiset, 
tummat ja suuret silmät. Ne 
soveltuvat erinomaisesti nä-
kemään hämärissä olosuh-
teissa. Yksi syy punarinnan 
runsastumiseen on Suomen 
jatkuva kuusettuminen. 
Lehtimetsät ovat käyneet 
vähiin ja talousmetsät ovat 
lähes täysin kuusikoita. Pu-

narinnan perinteinen ke-
väinen laulupaikka on-
kin korkean kuusen latva. 
Voimakkaan runsastumi-
sen vuoksi punarinnalta 
ovat perinteiset pesäpai-
kat käyneet vähiin. Lintu 
pesii nykyisin myös piha-
piirissä erilaisissa koloissa 
ja onkaloissa. Pesäpaikak-
si kelpaavat muun muas-
sa halkopinot, tuuletuska-
navat ja piharakennuksien 
kolot. 

Jarmo Vacklin
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PUDASJARVI.FI

PORAKUJAN 
KATUSUUNNITELMAEHDOTUS
Sweco Infra & Rail Oy on Pudasjärven kaupungin toi-
meksiannosta laatinut Porakujan katusuunnitelma-
ehdotuksen. Suunnitelmaehdotus pidetään maan-
käyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 
nähtävänä 18.3. – 8.4.2021.
Suunnitelmat ovat nähtävänä Pudasjärven kaupun-
gin internetsivuilla os. www.pudasjarvi.fi sekä Pu-
dasjärven kaupungintalolla (Varsitie 7).
Suunnitelmista voi esittää mielipiteensä 8.4.2021 
klo 15.00 mennessä kirjallisesti os. Pudasjär-
ven kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimin-
ta, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi tai sähköisesti os. 
kirjaamo@pudasjarvi.fi.
Lisätietoja antaa yhdyskuntatekniikan päällikkö 
Pekka Pitkänen, puh. 050 444 1044. 

Tekninen ja ympäristötoiminta

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
ostetaan
• Kovapaalain
• Hytillinen  

leikkuupuimuri
• Sekä muita  

maatalous-
 koneita

P. 040 566 9472

Jätin 1.3.2018 yhdessä Antti Korhosen keräämän nimilista 
kanssa valtuustoaloitteen pyörätien saamiseksi Pudasjärven 
kirkolle. Aloitteessa toin esille sen, että vaaratilanteet puo-
littuisivat ja ihmisten liikunta-aktiivisuus kävelyn ja pyöräilyn 
suhteen kasvaisi, koska liikkuminen olisi turvallisempaa pyö-
rätiellä. Vanhempien ihmisten kynnys lähteä hautausmaalle vie-
railulle ilman autoa on erittäin korkea, koska he kokevat liik-
kumisen vilkkaasti liikennöidyllä tiellä muuten vaaralliseksi. 
Pyöräily ja kävely vähentää päästöjä ja mikä olisi sen muka-
vampaa kuin kauniina kesäaamuna lähteä pyöräilemään ja vie-
dä hautausmaalle omaisille kukkia tai käydä kastelemassa siel-
lä jo olevia kukkia.  

Jumalanpalveluksethan pidetään kesäaikana kirkossa, niin 
olisipa mukavaa pyöräillä turvallisesti pyörätiellä kirkolle ja 
osallistua toimitukseen. Tulomatkalla voisi ihastella museota ja 
käydä muistelemassa vanhoja aikoja Havulan rannassa ja pii-
pahtaa tulomatkalla myös joko Riekin rannan laavulla tai uima-
rannan makkaranpaistopaikalla piknikillä. 

Myös nuorempi väki voisi turvallisesti pyöräillä vaikka Ha-
vulan rantaan pelaamaan beachvolleyta ja käydä vaikka uimas-
sa uimarannalla. Rullaluistimilla voisi myös kulkea reittiä ja 
myös perhe voisi lähteä kävelylle myös lastenvaunujen kans-
sa turvallisesti. Pyörätie antaa mahdollisuuden liikuntamatkai-
lun kehittämiseen.  

Suomen rauhanyhdistyksen keskusjärjestö on ilmoittanut 
kiinnostuksensa järjestää Pudasjärven lentokentälle suviseurat 
kolmen vuoden välein. Seuraväellä olisi helppo käydä tutustu-
massa seurojen välissä pyöräilemällä turvallisesti myös koti-
seutumuseoon ja meidän kauniiseen kirkkoomme. 

Kun Metsä Groupin uusi jättimäinen sellutehdas Kemiin 
valmistuu, tehtaalle tuodaan joka päivä keskimäärin yhdeksän 
puutavarajunaa ja 180 rekkakuormaa puuta, kertoo Yle uuti-
sessaan 12.2. Tämä vaikuttaa myös lisääntyvään rekkaliikentee-
seen Siuruantiellä, joten entistä tärkeämpää on saada turvalli-
nen pyörätie alueelle.

Kaupunki on miettimässä Hinku-hankkeeseen mukaan läh-
temistä ja kaikki toiminta mikä vähentää liikenteen päästöjä 
ovat hankkeeseen soveltuvia toimia, joten tämä pyörätierat-
kaisu olisi selkeä kannanotto hinkuhankkeen eteenpäin viemi-
sessä. Omalta osalta haluan tuoda tätä pyörätiehanketta tule-
valle valtuustokaudelle lisättäväksi investointiohjelmaan.  

Mistä rahat tähän? Vuodesta 2018 asti on Kävelyn ja pyö-
räilyn investointiohjelmassa jaettu valtionavustusta kunnil-
le hankkeisiin, joilla kehitetään ja parannetaan kävelyn ja pyö-
räilyn olosuhteita katuverkolla. Traficom jakaa valtionavustusta 
kunnille kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen osana liikenne- ja 
viestintäministeriön vuonna 2018 julkaiseman Kävelyn ja pyö-
räilyn edistämisohjelman toteutusta. Viimeisin hakukierros to-
teutettiin vuonna 2020 ja määrärahan suuruus oli 31 500 000 
euroa. Saamien tietojeni mukaan tälle vuodelle on tulossa uusi 
hakukierros. Avustuksella tuetaan ensisijaisesti hankkeita, joil-
la vaikutetaan vähentävästi liikenteen päästöihin sekä lisätään 
kävely- ja pyöräilymatkojen määrää ja kulku-
tapaosuutta parantamalla arkikävelyn ja -pyö-
räilyn olosuhteita ja houkuttelevuutta alueella

Marko Koivula 
Kuntavaaliehdokas 
(Suomen Keskusta)

Hinkuhankkeella päästöt 
vähemmäksi ja liikenne 

turvallisemmaksi 

Pudasjärven kaupunki järjestää asukkaille suunnatun Liiku ih-
meessä – Pudasjärvellä! –kävelykampanjan kahden kuukauden 
ajan huhti-toukokuussa. 

Kampanjan tavoitteena on aktivoida kuntalaisia kohotta-
maan kuntoa ja mielialaa liikkumalla Pudasjärven upeissa keväi-
sissä maisemissa. Rajoitusten takia talvi on saattanut olla mo-
nelle pitkä ja raskas. Nyt kun kovat pakkaset ovat väistyneet 
ja valon määrä lisääntynyt, on taas aika nauttia ulkona liikkumi-
sesta. Liikunnan lisääminen antaa energiaa, paremmat yöunet 
ja kilotkin pysyvät helpommin kurissa. Siinä sivussa saavuttaa 
myös kepeän ja kukoistavan kesäkunnon 2021! 

Kilometrejä kampanjan aikana voi kerätä niin kuntoliikun-
nalla kuin arki- ja hyötyliikunnallakin. 

Reippailun ohessa voi reitin varrelta ottaa valokuvia ja vi-
deokatkelmia Pudasjärven alueella olevista huikeista maisemis-
ta. Kuvat ja videot voi postata facebookiin ja käyttää postauk-
sissa hashtageja: #liikuihmeessä #kävelykampanja #pudasjärvi 
#vainhyviäsyitä. Näin upeista maisemista päästään nauttimaan 
laajemmin ja samalla saadaan vinkkejä hyvistä ulkoilumaastois-
ta. 

Paras kuva tai video palkitaan kampanjan jälkeen. 
Kampanjan aikana viikolle 16 (maanantai 19.4.-torstai 

22.4.), on mahdollista varata aika kehonkoostumusmittauk-
seen, jonka hinta on viisi euroa. Ajanvaraukset 1.4. alkaen nu-
merosta 040 8266 440/Puikkarin kassa. 

Kaikkien osallistujien kesken arvotaan liikunta-aiheisia 
huippupalkintoja ja eniten kilometrejä keränneet palkitaan. 

Kilpailuun voi osallistua lataamalla suorituskortin osoit-
teesta www.pudasjarvi.fi/liikuihmeessa tai noutamalla sen kir-
jastolta tai Puikkarilta. Korttiin merkitään päiväkohtaiset suo-
ritukset kampanjan aikana. Kortin voi palauttaa sähköpostitse: 
liikuntapalvelut@pudasjarvi.fi tai palautuspisteisiin (kirjasto ja 
Puikkari) viimeistään maanantaina 7.6. 

Aloite kilpailun järjestämisestä on tullut Pudasjärven kau-
pungin hyvinvointivaliokunnalta. Kilpailun suunnittelusta ja to-
teutuksesta ovat vastanneet Pudasjärven kaupungin hallinto-
toimi ja liikuntatoimi. 

Tiedotus Pudasjärven kaupunki

Liiku ihmeessä 
-kävelykampanjalla 

kohottamaan kuntoa ja 
mielialaa

Arjen enkeleitä, 
onko heitä enään

On. Harmittaa, että en kysynyt kohtaamani nuoren postiau-
ton kuljettajan nimeä. Olin sauvakävelylenkillä Hirvasvaaran-
tiellä viime viikolla. Joskus, harvoin kuitenkin, autot saattavat 
kiireissään hurauttaa ohi reippaastikin. Tervehdin kättä nosta-
malla ohi ajavan auton kuljettajaa ja sain tervehdyksen takaisin 
sekä huomasin, että kuljettaja hiljensi huomattavasti nopeut-
taan. Totta kai ajattelin, että siinäpä kohtelias ja huomaavainen 
kuljettaja. Tällaisia tarvitaan.

Hetken kuluttua kohtasimme uudestaan, nyt vastaantulijoi-
na. En voinut tälläkään kertaa ohittaa tervehtimättä, hengessä-
ni kiittämättä äskeisestä ”tapaamisestamme”. Kuljettaja alkoi 
kuitenkin hiljentää ja valmistautua pysähtymään. Viittoilin voi-
makkaasti, ettei minulla ole kirjettä Postin lähetettäväksi enkä 
näin käyttäisi kuljettajan kallista aikaa. Nuori neiti (en kysy-
nyt hänen siviilisäätyään, kuten en nimeäkään) pysäytti kuiten-
kin kohdallani ja avasi auton ikkunan. Kerroin vielä sanallises-
tikin, ettei minulla ole mitään lähetettävää. Käytin kuitenkin 
tilaisuutta hyväkseni ja aloin puhella komeasta ilmasta.

Kohtaamani Neiti ei kuitenkaan lähtenyt keskusteluun mu-
kaan säästä vaan hänellä oli minulle paljon tärkeämpää asiaa 
mielen päällä. Hän kysyi erittäin ystävällisesti: 

– Oletko huomannut, että sinulla ei ole kenkiä jalassa? 
Oletko unohtanut, vai toimitko tarkoituksella tällä tavalla? 

– Miten ihmeessä tällaista pohdit, kysyin häneltä. 
– Huomasin sen jo äsken ohi ajaessani, että olet sukka-

sillaan, enkä olisi pystynyt keskittymään työhöni loppupäivänä 
enkä nukkumaan seuraavana yönä, mikäli en varmistaisi asian 
todellisuutta.

Keskustelimme hänen kanssaan harrastamastani villasuk-
kakävelystä ja sen vaikutuksesta jalkojen hyvinvointiin. Olinko 
kuulevinani vai oliko toiveessani, että hän aikoi kokeilla itse-
kin tätä yleisesti lisääntyvää harrastusta. Tärkein asia tapaami-
sessamme oli kuitenkin se, että hän varmisti normaalista poik-
keavan käyttäytymiseni (varustukseni) lenkillä. Ei ole varmaan 
kaukana minunkaan kohdallani tilanne, että se toinen vaihto-
ehto, jossa kengät unohtuvat jalasta, olisi täysin mahdollinen. 
Tämä tapaamisemme antoi vahvan tunteen siitä, että rinnal-
lamme kulkee näitä arjen enkeleitä, joille oman elämän ohel-
la on tärkeää huomata ja huolehtia myös meistä muista lähim-
mäisistä.

Kohtaamisessamme oli koomisuudessaan 
myös raikkautta alkavaan kevääseen. Postin-
kin osakkeet nousivat silmissäni. Toivottavas-
ti muistan tämän kauan. Kiitos Sinulle, Arjen 
Enkeli.

Vesa Holmström

Käpyjä ei kerätä 
kevättalvella

Kevään 2021 käpyanalyysien perusteella toimialueellamme 
(Kuivaniemi, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Posio) ei toteu-
ta kävynkeräystä. Loppusyksyn 2020 vaihtelevat sääolosuhteet 
heikensivät itävyystarmoa niin radikaalisti, että taloudellinen 
tarkoituksenmukaisuus hävisi keräyksen toteuttamiseen.

Syksyn 2020 kävynkeräyksen onnistuminen hyvin koko 
Pohjois-Suomessa sekä karistuksen tehokkuus turvaavat lähi-
vuosien metsänviljelymateriaalin tarpeen.

Tiedotus Mhy Koillismaa 

MYYDÄÄN

PUDAS-
TORI

Puistotie 3:ssa myytävänä 
saunallinen kaksio. Heti va-
paa, toinen kerros. Soita 040 
564 1206. Tule katsomaan! 
Mielly, osta ja omista!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin 
kautta, Pudastorin normaalit kirpputori-
myynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 
12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / 
vuokraukset sekä kuvalliset ilmoitykset ovat 
17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muis-
tathan laittaa yhteydenottoa varten puh. 
numerosi tai osoitteen. Teksti on toimitettava 
sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi tai 
paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: 
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan 
ilmoittaa yhteystietosi ja henkilötunnuksesi 
laskutusta varten.

posonojan osakaskunnan
vuosIkokous

la 10.4.2021 klo 12.00 Kyllössä, 
suvannontie 254.

Sääntömääräiset asiat ja päätös 
Livojoen kunnostukseen osallistumisesta.
  Tarkastettu pöytäkirja nähtävillä Kyllössä 

17.4-1.5.2021. hoitokunta

Lue Pudasjärvi-lehti 
netistä: 
www.

pudasjarvi- 
lehti.fi

Pudasjärven Invalidit ry:n
kevätkokous 

        la 10.4.2021 klo 12.00
toteutetaan etänä Teamsin välityksellä, joka vaatii 

ennakkoilmoittautumisen 6.4.2021 klo 16 mennessä 
os. pudasjarveninvalidit@gmail.com tai puh 0400 499 745.
Esillä sääntömääräiset asiat. Lisäksi valitaan mahdolliset 

ehdokkaat Invalidiliiton liittovaaleihin sekä valitaan 
hallituksen jäsen vuoden 2021 loppuun saakka.

hallitus
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Fysioterapia  |  Toimintaterapia  |  Puheterapia  

Monipuoliset kuntoutuspalvelut  
ammattitaidolla

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

Varaa aika soittamalla numeroon 010 525 8801  
tai kätevästi verkosta ajanvaraus.coronaria.fi

CORONARIA KUNTOUTUS- JA TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

Liisa Hurskainen 
Fysioterapeutti

Sarita Angeria 
Fysioterapeutti

Maria Anias 
Fysioterapeutti

Jaana Rantala 
Fysioterapeutti

Johanna Holmström 
Puheterapeutti

Riitta Tiainen 
Fysioterapeutti

Sanni Jörgensen 
Toimintaterapeutti

Tervamaraton syksyllä kesäkauden kohokohta

huippukympillä syötteellä 19.9. on lähtölaukaus pamahtanut. taisto Puurunen vasem-
malla numero 26, virittelemässä kelloaan. 

huippukympin kesto-osallistuja taisto Puurunen, kisatalkoolainen Raimo moilanen ja 
oululainen syötteen mökkiläinen Ulla Passoja tarkastelemassa huippukympin reittikart-
taa, jossa alku juostaan iso-syötteen juurella ja lopussa on tiukka nousu tunturin hui-
pulle.

Tavoitteet olivat korkeal-
la, kun juoksukausi syksy 
2019 - syksy 2020 pyöräh-
ti liikkeelle. Syksyllä 2020 
täyttyisi elämän matkamit-
tarissa 60 vuotta se myös-
kin tarkoittaisi sarjavaih-
toa sarjasta 55 sarjaan 60. 
Tavoitteena oli myös, kun 
60 täyttyisi, juostujen ma-
ratonien määrä olisi myös 
tuo 60.

Harjoittelu lähti hyvin 
liikkeelle, kunnes tuli alku-
vuosi 2020 ja korona. 

Kilpailujärjestäjät alkoi-
vat perua alkukesän juok-
sutapahtumia ja kaikki oli 
epävarmaa, kuten myös 
monella juoksun harrasta-
jalla harjoittelun suhteen. 

Itse jatkoin harjoittelua al-
kuperäisen suunnitelman 
mukaan. Tosin Haaparan-
nan Aspen-hallin sulkeu-
tumisen myötä maraton-
vauhtiset harjoitteet jäivät 
vähemmälle.

Kun koitti kevät, Perä-
meren alueelta löytyi kui-
tenkin ns. alimatkojen kil-
pailuja mm. Puuluodon 
kymppi Alatornion Pirk-
kojen metallivitonen sekä 
Keminmaan Visan Kal-
lin testivitonen. Ensimmäi-
nen pitempi numerolappu-
juoksu oli 27.6. Sotkajärven 
Vedon järjestämä puoli-
maraton, mikä sujui hei-
kosti, muistaakseni aikaan 
1.42.30. Olin sarjan 60 ainoa 

osallistuja. 11.7. oli vuoros-
sa Limingan puolimaraton, 
joka sujui jo paremmin, ai-
kaan 1.35.42, edelleen sar-
jan 60 ainut osallistuja.

Kempeleessä 8.8. pääs-
tiin sitten aloittamaan ke-
sän maratonit, aika 3.32.15 
ja sarjan 60 voitto.

29.8 oli vuorossa Kii-
minki maraton ja ajalla 
3.26.47 sarjan 60 voitto. 19. 
9. Huippukymppi Syötteel-
lä 19.9. sujui väsyneenä ai-
kaan 49.50.

Kesän kohokohta oli 
Tervamaraton 26.9., jonka 
juoksin aikaan 3.19.09. Sillä 
heltisi sarjan 60 voitto ja en-
simmäinen sarjavoitto ky-
seisessä tapahtumassa.

Kesän 2020 viimeinen 
maraton oli 3.10. Virpinie-
messä, jossa aika 3.40 tuli 
takki tyhjänä. Se oikeutti 60 
sarjan kakkostilaan.

Kauden loppuverrytte-
lyssä 10.10. Kempeleessä 
Mourunki run 14 km tuli 
omassa sarjassani hopea-
mitali. 

Koronasta huolimatta 
kesä oli kohtuullinen. Ta-
pahtumia oli, varsinkin 
loppukaudesta, hieman lii-
kaakin. Maratonien määrä 
60 jäi saavuttamatta. mutta 
niitä vielä kertyy. 

Kiitokset  
tapahtumajärjestäjille.  

Pysykää terveenä. 

Hyvää kevään  
jatkoa kaikille!

Taisto Puurunen, 
juoksun harrastaja, 
kuvat Heimo Turunen

Hiihtokilometrejä Hirvaskosken koululla

hirvaskosken koulussa on jatkettu vuosikymmeniä sitten koulunjohtaja Juhani hukarin 
aloittamaa perinnettä. hiihtolomalla yli 100 kilometriä hiihtänyt oppilas palkitaan. tänä 
vuonna stipendin ansaitsivat tommi, Aapeli, Petri, miika ja tuomas.
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Pytky Cafeessa paistettu 12 000 munkkia
Pytky Oy:llä Syötteellä on jo 
kevään tuntua ilmassa ja au-
rinko hoitaa lempeästi niin 
mieltä kuin sielua. Korona-
rajoituksista huolimatta Pyt-
ky Cafe ja rinnekioski pyöri-
vät lähes täydellä teholla, 
Take Away- periaatteella. 
Hieman harmittaa, kun jäl-
leen viimekeväiseen tapaan 
jouduimme lopettamaan 
lounastarjoilut ja supista-
maan aukioloaikojamme. 
Ravintoloiden ja kahviloi-
den sulku on perusteltu, jo-
ten näillä mennään tämä ke-
vät. Yrityksemme on elänyt 
oikeastaan vain korona-ai-
kaa, joten toiveissa on, että 
mahdollisimman pian pääs-
tään normaalielämään ja ke-
hittämistoimenpiteitä voi-
daan ruveta toteuttamaan. 
Mieli on kuitenkin positii-
vinen ja katse vankasti tule-
vaisuudessa. Emme voi vai-
kuttaa asiaan muuten kuin 
noudattamalla vastuullises-
ti säädöksiä, joten murehti-
minen on turhaa.

Jokunen viikko sitten 
Pytkyn keittiössä pyöräy-
tettiin kahdestoistatuhan-
nes munkki, aika huikea 
juttu! Kyseisen munkin os-
tajalle tarjottiin ilmaiseksi 
munkkikahvit onnentoivo-
tusten kera. Meidän munk-
kien reseptiä on usein kysel-
ty, kun ne ovat kuulemma 
niitä ”maailman parhaita.” 
Mitään erikoisia kikkoja ei 
ole: täysmaito, voi, tuoreus 
ja tiheään vaihdettu syvä-
paistoöljy. Lisäksi keittiön 
lämpötilan pitää olla koh-
dillaan, että taikina iloisesti 
kohoaa kahteen kertaan. Sii-
näpä menestyksen avaimet. 
Toki muutama kikka on ta-
kataskussa, mutta ne kuu-
luvat sitten liikesalaisuuden 
piiriin. 

Rinnekioski on saanut 
laskettelijoilta paljon kii-
tosta, asiakkaita käy mu-
kavaan tahtiin ja upeassa 

säässä onkin mukava istus-
kella puujakkaroiden pääl-
lä ja ottaa vähän aurinkoa. 
Valikoimassa on juomien ja 
munkkien lisäksi makeisia 
ja pizzapaloja.

Tarjoamme myös sii-
vouspalveluja Syötteen 
alueella. Kannattaa varata 
ajoissa kunnon kevätkuu-
raus mökkiin. Entisvanhai-
seen tyyliin kuuraukseen 
kuuluu petivaatteiden ja 
mattojen ulosvienti ja kun-
non tuuletus. Lisäksi seinät, 
katot ja kaapit puhdistetaan 
perusteellisesti. Pesutilat ja 
sauna jynssätään juurihar-
jalla, ripaus mäntysuopaa 
tuottaa nostalgisen fiiliksen. 
Olemme investoineet hyvän 
lopputuloksen takaaviin ko-
neisiin ja laitteisiin. Käytös-
sä olevat pesuaineet ovat 
ekologisia ja luontoa sääs-
täviä.

Tässäpä kuulumisiam-
me, olemme auki 2.5. saak-
ka joka päivä kello 10-17., 
rinnekioski on auki 12-16. 
Pääsiäisenä on mahdolli-
sesti pidennetyt aukioloajat 
kummassakin kahvilasta. 
Näistä ilmoitamme facessa, 
instassa ja kotisivuilla.

Lämmin kiitos ihanille, 
hyväntuulisille asiakkail-
lemme. Ilman teidän tukea 
ja sitoutumista Pytky Ca-
feen kahvilan pyörittämi-
nen olisi haastavaa. KIITOS! 

Vappuna pyöräyttelem-
me jälleen minimunkkeja ja 
sima pörisee tonkissa. Näitä 
herkkuja voi ruveta jo varai-
lemaan osoitteesta pytkyo-
y(at)gmail.com

Hyvää 
kevättä kaikille!

Mari Kälkäjä ja 
Kirsi Hanhela

tutut asiakkaat Basri ja merita Gashi (vasemmalla) ystävineen kävivät moikkaamassa.
Katja hämäläinen helsingistä huomioitiin 12 000 munkin 
ostamisesta. 

Porot nihkke, lumikukka ja Urho ovat ihasteltavina Pytky oy:n aitauksessa.


