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1-.

Kansi 
myydään 
eriKseen

Kylpypalju Cello by Kirami

1595-.

Helppo ja vaivaton kylpytynnyri 
rentoutumishetkiin niin kotiin kuin mökille. 
Kylpytynnyriin sopii enintään 6 henkilöä. 

Sen ulkoleveys on 169 cm, sisäleveys 164 cm, 
korkeus 109 cm, syvyys 93 cm ja tilavuus 1450 l.

199-.

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

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

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.
Tarjous on voimassa 30.4.2021 asti.

MUISTA
JAXAA!

Betolvex Strong sisältää runsaasti 
B12-vitamiinia  (1,25 mg), joka tukee 
hermoston normaalia toimintaa.  
B1-vitamiini tukee normaaleja 
psykologisia toimintoja. Foolihappo 
ja B6-vitamiini auttavat vähentämään 
väsymystä ja uupumusta. Ravintolisä.

Lisätiedot: tevafi nland.fi 

*Apteekin B12-vitamiinit, 
Pharmarket MAT €/kpl 08 2020

Markkinoija Teva Finland Oy
MULTI-FI-00052-9-20

Betolvex Strong
Vahva ja monipuolinen 
B12-vitamiini  

SUOMEN
MYYDYIN*

Betolvex Strong sisältää runsaasti  
B12-vitamiinia (1,25 mg), joka tukee hermoston 
normaalia toimintaa. B1-vitamiini tukee  
normaaleja psykologisia toimintoja.  
Foolihappo ja B6-vitamiini auttavat vähentämään  
väsymystä ja uupumusta. Ravintolisä.

Lisätiedot: tevafinland.fi

*Apteekin B12-vitamiinit,
Pharmarket MAT €/kpl 08 2020

Markkinoija Teva Finland Oy
MULTI-FI-00052-9-20

30 tabl.

10,00€
 (norm. 12,58 €)

90 tabl.

26,00€
(norm. 33,12 €)

P. Outila Oy

KiiPeilevä metsuri 
teKee 

PihaPuiden 
KaatOja

Vakuutukset kunnossa.

Paavo Outila

p. 040 913 3655

OSTAMME KULTAA, hopeaa, seteleitä, kolikoita,  
militariaa, arabiaa, iittalaa, tauluja, kelloja, kuolinpesät

KIERRÄMME LIIKKUVILLA ARVOKULTA 
OSTOPISTEILLÄ YMPÄRI SUOMEA JA TUOMME 
NÄIN OSTOPALVELUT MUKAVASTI LUOKSESI

Olemme paikalla klo 10–17:

KOTIKÄYNNIT NUMEROSTA 0800 150 150
www.arvokulta.fi – todennäköisesti aina paras hinta

TO  8.4.  K-Market Pyhäjoki ja K-Market Pyhäntä
PE  9.4.  K-Market Tyrnävä ja Raahen Tori
LA  10.4.  Oulun Tori ja Teboil Simo Maksniemi
SU  11.4.  Kemin Tori ja Pudasjärven Tori
MA  12.4.  K-Supermarket Ylitornio ja Rovaniemen Tori
TI  13.4.  K-Market Pello ja K-Market Kolari
TO  15.4.  S-Market Sodankylä ja Kittilän Tori
PE  16.4.  Uulan Säästö Utsjoki ja Inarin Tori
MA  19.4.  K-Market Ivalo ja K-Market Karigasniemi

WWW.NORDICSILVA.COM  I  PUH. 040 572 5914

OSTAMME METSÄMAATA
PYYDÄ ILMAINEN ARVIO

Olemme kotimainen toimija

• Mitsubishi electric  
ilmalämpöpumput ja  
ilma-vesilämpöpumput

• Uponor putkiremontit

• Muut LVI työt

A&H Lämpötekniikka Oy
041 317 9114
Info@ahlampo.fi

Varmasti järkevään hintaan,  
soita ja kysy tarjous!

ilmalämpö-

pumput 
nyt 

edullisesti!

ToimiTukseT suoraan TilalTa!
½ possu, grillibagiT, ym.

Toimituspäivä pudasjärvellä pe 23.4.
Tiedustelut ja varaukset 040 522 1440

A. Pöntiön VILJAPOSSUA 

Myynnissä 
suiningin Muikkua ja 

Muuta savukalaa 
 Pudasjärvellä Pe 9.4. 

s-Marketin Pihalla klo 8-10.
P. 044 013 1493/viljo karjalainen. säävaraus.

Toripäivä
pudasjärven  
Torilla  
Ti 13.4. klo 9-17. 

TerveTuloa raiTTiiseen ulkoilmaan Turvallisille osToksille! 
T: Torikauppiaat p. 0400 262 786

kotimaista 
kylmäsavu, 

lämminsavu ja 
graavikirjolohta. 
kylmäsavu ja 
graavisiikaa. 

silakkaherkkuja 
n. 7 

erimakua. 

Ålands mejerin 
savujuustoa 

chilillä ja ilman. 

pölypussit, 
nuohoustarvikkeet, 
iv-kanava puhdistus-

tarvikkeet, 
pakastepussit, ym. 

kalakukot, lörtsyt, 
leivät, pullat, karja-

lanpiirakat, ym. 

kotimaisia puuvilla-, 
muovi/puuvilla-, 
viskoosi- ym. 

mattoja. 

päre, paju, 
muovikoreja, 

puunkantokassit, 
taikinatiinut, 
taljat ym. 

lettukahvilasta 
muurikkaletut, 
grillimakkarat. 

naisten ja miesten 
vaatteita. 

vääräkankaan 
hunajaa. 

karkkikaarasta 
metrilakut,

hattarat, keksikassi 
tarjous ym. 

kivikylän 
palvijunasta 

maalaishyytelö, 
palvit, makkarat, 
ym. lihatuotteet. 

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi
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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

Jumalanpalvelus su 11.4. kello 10 toimittaa Timo Liika-
nen, avustaa Eva-Maria Mustonen, kanttorina Keijo Piirai-
nen. 
Ehtoollishetki su 11.4. kello 13 Puhoksen kyläseuran ta-
lolla, Näljängäntie 1391. 
Ystävänkammari You Tube-kanavalla to 8.4. kello 12.
Lapsiparkki pe 9.4. 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.
Perhekerho ja Pikkukirkko ke 14.4. kello 9 YouTube-ka-
navalla. Katsottavissa myös jälkikäteen viikon ajan.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597. 
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkko-
herranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–14 
sekä to kello 12–16. P. 08 8823 100. 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.  
Kastettu: Mette Eija Katleena Rahikkala, Lumia Adalmii-
na Vänttilä.
Haudattu: Aino Marjatta Kurvinen 85 v, Erkki Parkkinen 
79. v.
 

Seurakunnan tilaisuudet toteutetaan 25.4. saakka 
pääosin YouTuben välityksellä vallitsevan 

koronatilanteen vuoksi. 

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Näinä aikoina, jolloin eläminen on paljolti 
rajoittunut kodin seinien sisälle, on ollut 
tarve etsiä mielekästä tekemistä. Sattu-
malta katsoin videon islantilaisten neu-
leiden tekemisestä, tekniikoista, muoto-
kielestä ja neuleiden perinteestä. Siitä se 
lähti ja niin sanotusti lähti lapasesta. Is-
lantilaisia ja norjalaisia villapaitoja onkin 
syntynyt lukuisia ja lähipiiri pienimmäs-
tä suurimpaan on vaatetettu lämpöisillä 
neuleilla.

Yhtenä mallina minua alkoi kiehtoa 
norjalainen Pyhiinvaeltajan paita. Samal-
la heräsi tarve etsiä tietoa, mitä pyhiin-
vaellus oikeastaan on. Pyhiinvaellusta ku-
vataan eri lähteiden mukaan kristittyjen 
vanhaksi tavaksi etsiä yhteyttä Jumalaan, 
ja samalla se on ilmaus vaeltajan omasta 
uskosta Jumalaan. 

Pyhiinvaellukseen kuuluu olennaisena 
kiireettömyys ja hiljaisuus, mutta myös-
kin keskustelut matkan varrella kohdat-
tavien vaelluskumppaneiden kanssa. Aiko-
jen saatossa tapa lähteä pyhiinvaellukselle 
väheni ja pääsi lähes unohtumaan. Viime 
aikoina se on kuitenkin alkanut herätä 
henkiin – ehkäpä aikamme tehokkuuden 
korostamisen ja kiireen vastapainona. Täl-
lä hetkellä suomalaisille tunnetuin reitti 
on Santiago de Compostela Espanjassa. 
Norjassa on Oslosta Trondheimiin vievä 
reitti. Myös Suomesta löytyy erimittaisia 
pyhiinvaellusreittejä sekä erilaisia yhteisiä 
pyhiinvaelluksia. Reittien pituus vaihtelee 
muutaman kilometrin mittaisista usean 

sadan kilometrin mittaisiin Suomea hal-
koviin reitteihin.

Tutkailin Pyhiinvaeltajan paidan mallia 
ja aloin kutomaan. Ensi silmäyksellä työ 
näytti helpolta, mutta aavistelin, että ei se 
ehkä sitä ole. Ei ollut, yllätyksiä tuli mat-
kan varrella. Monta kertaa huomasin, että 
oli tullut virheitä, purin, korjasin ja aloi-
tin uudelleen, kunnes taas tuli uusi virhe, 
purku, korjaus ja taas jatkettiin.

Monia tunteja kyseisen käsityön ää-
ressä viettäneenä ajatukset vaelsivat elä-
män kulkuun, sen vaiheisiin alkaen lap-
suudesta tähän päivään. Iltayön hiljaisia 
tunteina oli aikaa pohdiskella, että eikö 
elämäkin ole eräänlaista vaellusta? Elämi-
sen matka voi olla lyhyt tai pitkä ja mat-
kalla tulee niin virheitä kuin onnistumi-
siakin. Vaellus alkaa syntymästä ja päättyy 
sitten, kun täältä pois kutsutaan. Laajas-
ti ajatellen koko elämä olisi siten vaellus-
ta Pyhää kohti.

Erityisesti tänä aikana välillä rasittaa ja 
ahdistaa ennalta-arvaamattomuus maail-
manlaajuisen pandemian vuoksi. Mieleen 
nousee kysymyksiä: entä jos... mitä sitten 
jos… Lohdutusta saamme Raamatun sa-
nasta: ”Kuka teistä voi murehtimalla lisätä 
elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa?” 
Matt.6:27. Murehtimisella emme siis voi 
yhtään jatkaa elämäämme. Jos -kysymyk-
set tässä mielessä ovat siis turhia.  

Matteus jatkaa: ”Katsokaa taivaan lin-
tuja: eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa eivät-
kä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaalli-

nen Isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon 
enemmän arvoisia kuin linnut!  Katsokaa ke-
don kukkia, kuinka ne nousevat maasta: ei-
vät ne näe vaivaa eivätkä kehrää. Minä sa-
non teille: edes Salomo kaikessa loistossaan 
ei ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa 
niistä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan val-
takuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, 
niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis 
huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä it-
sestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen 
omat murheet.” Matt.6:26-34.

Pyhiinvaeltajan paita kaikkine kiemu-
roineen valmistui aikanaan. Huomasin, 
että siihen oli valikoitunut hieman jopa 
symboliset värit; maan multaa, keltakul-
taa ja rauhallista taivaan sinistä.  Elämän 
vaelluksen matkalla tarvitaan toisia ihmi-
siä, uskoa, anteeksiantamusta, toivoa ja 
kestävyyttä. ”Vaikka minä kulkisin pimeäs-
sä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sil-
lä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet 
minua kädelläsi, johdatat paimensauvalla-
si.” Ps.23:4. Vaellus voi herättää kysymyk-
siä, mistä olen tulossa, mihin menossa ja 
mikä on oma paikkani. Matkan kulkemi-
nen nostaa esiin oman elämän iloja ja su-
ruja. Pyhä voi yllättää tai se voi säilyä salai-
suutena.  Matkan pituus ei ole olennaista, 
sillä pyhiinvaellus on aina 
myös matka sisäänpäin, sy-
vyyssuunnassa.

Kyllikki Syrjäpalo

Pyhiinvaeltajan paita

Hirviarpajaisilla avustusta 
sotaveteraaneille ja sotainvalideille

LC Pudasjärvi toteutti hir-
viarpajaiset, joiden tuotto 
4153 euroa luovutettiin so-
taveteraaneille ja sotainva-
lideille heidän sekä puo-
lisoiden ja leskien kotona 
selviytymisen tukemiseksi; 
jalkahoitoihin, hierontoihin, 
siivouksiin sekä perusa-
vustuksiin; sairauskulujen 
omavastuuosuuksiin, sai-
raalamaksuihin, hammas-
proteesien uusintoihin, sil-
mälasien hankintoihin jne.

Arpoja myytiin viime 
syksynä kaikkiaan 1000 kpl. 
Parhaimpina myyntipaik-
koina olivat markettien au-
lat perjantai-iltapäivisin.

Pudasjärven Sotavete-
raanien puheenjohtaja Vesa 
Holmström korosti kiitos-
puheessaan veteraanien 
kotona-asumisen tuen tär-
keyttä. Kodeissa vierailun 
yhteydessä hän kertoi huo-
manneensa myös yksinäi-
syyttä, johon tarvittaisiin 
keskusteluapua ja ulkoilu-

kaveria. Hän korosti myös 
sotaleskien ja veteraanien 
puolisoiden asemaa ja heil-
le avun tarvetta.

Pudasjärvellä on täl-
lä hetkellä sotaveteraane-
ja 8 miestä, 26 naista, 22 so-
taveteraanien leskeä ja neljä 
puolisoa. Osa sotaveteraa-
neista on myös sotainvali-
deja. Yli puolet heistä asuu 
kotona.

Sotainvalidien puolesta 
kiitospuheenvuoron käytti 
Antti Pesälä, joka kertoi Pu-
dasjärvellä olevan viisi so-
tainvalidia ja 25 puolisoa.

98-vuotias Ano Tenhu-
nen, kiitti lahjoituksesta niin 
sotaveteraanien kuin sotain-
validien puolesta.

Lahjoituksen luovutta-
nut LC Pudasjärven klubin 
presidentti Katariina Niemi-
talo lausui suuret kiitokset 
kaikille arpojen myyntiin ja 
muihin arpajaisjärjestelyi-
hin osallistuneille. HTLahjakirjat kädessään Sotainvalidien edustajana Elma Takarautio ja sotaveteraani ja sotainvalidi Ano Tenhunen. Muka-

na kuvassa myös Katariina Niemitalo, Antti Pesälä ja Vesa Holmström.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Karpalo-
mocktail

KATSO RESEPTI:
k-supermarket.fi tai  

 K-Ruoka-sovellus

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

799
ras

Voimassa TO-LA 8.-10.4. valmistettu
suomessa

TM

www.msc.org
MSC
VASTUULLISESTI
PYYDETTY

SERTIFIOITU 

Lerøy susHi- 
laJitelma
Dasu
12 Kpl/280 g (28,54/Kg)

erÄ

Uutuus!
amppari, leppis Ja 
touKKis limonaDit 
0,33 tlK (3,45)  
sis. pantin 0,15

129
Kpl

799
Kg

Voimassa TO-LA 8.-10.4.

TArJOUKSeT VOIMASSA to-su 8.-11.4. eLLeI TOISIN MAINITA

-20-34%
Plussa-kortilla059

ps 499 12
-pack

Ilman Plussa-korttia 5,99-6,99/12-pack (1,21-1,46/l)

peruna
1 Kg, suomi 
Yleis, KiinteÄ Ja  
JauHoinen

560
nippu

reILUN KAUPAN

ruusu
10 Kpl, Kenia

299
rs299

VAlIO

oivariinit
500-600 g (4,98-5,98/Kg) 
raJoitus 2 rs/talous

viKKelÄt  
Kanan JauHeliHa
600 g (4,98/Kg)

Herkkuja
pinnan alta

iso rasia

rs

-14 %
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia  3,49 rs (5,82/kg) Ilman Plussa-korttia  3,69 rs (6,15-7,38/kg)

-18%
Plussa-kortilla

SUOMI

149
Kg

KurKKu
suomi

SUOMI

199
Kg

sitruuna
espanJa

OLVI

vicHY, KevYtolo KivennÄisvesi tai  
soKerittomat virvoitusJuomat
12 x 0,33 l (0,96/l) sis. pantit 1,20 ei KevYtolo  
meHuKivennÄisvesi, raJoitus 2 erÄÄ/talous 
KevYtolo sitruuna KivennÄisvesi vain K-Kaupoista

599
Kpl

KrYsanteemi-
Kimppu
Hollanti

Ilman Plussa-korttia 7,50/kpl. Voimassa 6.-25.4.

-20%
Plussa-kortilla

2495
Kg

Voimassa TO-LA 8.-10.4. vastuullisesti 
pYYDettY

299
Kpl

Ilman Plussa-korttia 3,49 kpl 
(8,95/kg)

-14 %
Plussa-kortilla

FAzer

KiireetÖn
KauraleipÄ
390 g (7,67/Kg)

tonniKala- 
filee
espanJa,  
varastoitu paKastettuna

erÄ

erÄ

tuore  
suomalainen
superior KirJoloHi
KasvattaJa peter granberg, 
brÄnDÖ lax ab 
raJoitus 2 Kalaa/talous

SUOMI

Iso-Syötteen rinteet täyttyivät laskettelijoista pääsiäisenä
Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
rinteissä riitti pääsiäisenä 
iloisia laskettelijoita. Lasku-
päivänviettoon tultiin tut-
tuun tapaan Oulun seudul-
ta, mutta myös kauempaa 
kotimaasta saapui lomai-
lijoita. Erityisesti rinnetoi-
minnanjohtaja Mikko Teren-
tjeffiä ilahdutti tänä vuonna 
koronaturvallisuuden hyvä 
huomioiminen: 

-Pääsiäinen on meille 
käytännössä aina kauden 
ykkösviikonloppu. Kun tun-
turissa majoittuvien ihmis-
ten lisäksi paikalle saapuvat 
vielä Pohjois-Suomalaisten 
päiväkävijöiden sankat jou-
kot, on hulina rinteillä taat-
tu. Asiakkailla oli kuitenkin 
tänä vuonna aivan huomat-
tavan hyvin jäitä hatuissa ja 
koronaturvallisuudesta pi-
dettiin esimerkillisesti huol-
ta.  

Hiihtokeskuksen toimin-
nassa korona on huomioitu 
muun muassa hissijonoissa, 
lipunmyynnin palvelupis-
teellä ja välinevuokraamos-
sa. Asiakkaita kehotetaan 
jonottamaan turvavälein ja 
ulkona, sekä käyttämään 
maskia sisätiloissa asioides-
sa. Vuokraamoon asioimaan 
otetaan kerrallaan vain 

Näkymä Iso-Syötteeltä pääsiäislauantaina 3.4. iltapäivällä. Hissijonoissa on noudatettu koronan edellyttämiä turvavälejä ja 
uudistetulla parkkialueella on mukavasti asiakkaiden autoja.

muutama seurue.

Kide hotelli vakuutti  
Myös Iso-Syötteen rinteiden 
alla sijaitseva KIDE Hotelli 
oli viimeistä huonetta myö-
den täynnä koko pääsiäisen. 
Varauskirjat täyttyivät jo al-
kuvuodesta ja satunnais-
ten peruutusten tilalle tuli 
jatkuvasti uusia varauksia, 
enemmänkin ihmisiä olisi 
ollut hotelliin tulossa. 

-Hotellin konsepti toi-
mii loistavasti, erityises-
ti näin korona-aikaan. Kai-
kissa huoneissa on keittiöt, 
ruokailuryhmät ja kuivaus-
kaapit, lisäksi asiakkailla 
on käytössään välinevaras-
tot. Sijainti keskeisellä pai-
kalla miellyttää sekä las-
kettelevia, hiihtäviä, että 
pyöräileviä asiakkaita, ker-
too hotellinjohtaja Jarkko 
Koskenmäki.  

Talvikautta on vielä jäl-
jellä Iso-Syötteellä. Rinteet 
menevät kiinni vappuna 
1.5., KIDE Hotelli on avoin-
na myös toukokuussa.  

Pudasjärvi-lehti 
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Uudet hyvinvoinnin tuulet puhaltavat Pudasjärvellä

Fysioterapeutti Katri Virta-
sen vauva-äiti-ryhmä start-
tasi maanantaina 29.3. Fy-
sioKV:n ja Medikon uusissa 
ryhmävalmennustiloissa 
Kauppatie 3:ssa katutasos-
sa entisen DNA:n ja Siwan 
paikalla. Ryhmä kokoontuu 
vielä kolme kertaa, joten mu-
kaan pääsee kokeilemaan 
yhdessä jumppaamista. Syn-
nytyksen jälkeen äitejä opas-
tetaan ryhmässä oman ter-
veytensä hoitamiseen ja 
synnytyksestä palautumi-
seen. Lapset ottavat kontak-
tia toisiin lapsiin ja jumppaa-
vat yhdessä äitien kanssa. 
Lapsen motorista kehitty-
mistä voidaan tarkkailla ryh-
mässä ja äitiä ohjataan jat-
kotoimenpiteisiin, mikäli 
on tarvetta. Yksi tavoite on 
saada äidit kohtaamaan toi-
siaan ja mahdollisesti tuke-
maan samassa tilanteessa 
olevia, vaikka vaunulenk-
kien merkeissä. Tulossa on 

myös ”Vauvapäivä” lauan-
taina 15.5., jolloin hoidetaan 
koliikkivauvoja ilman ajan-
varausta ja tehohoidon sai-
raanhoitaja kertoo, mitä van-
hempien tulee tietää lapsen 
siirtyessä tehostettuun hoi-
toon. Paikan päällä on myös 
pieniä yllätyksiä. Covid-19  
-ohjeistuksen mukaan toi-
mimme päivän aikana.

Toiminnallinen  
selkäryhmä
FysioKV:n Toiminnallinen 
selkäryhmä aloitti myös 
29.3. ryhmävalmennustilas-
sa. Tarve selkäkuntoutuk-
seen on ilmeinen ja seuraa-
va ryhmä aloittaakin vielä 
tämän kevään aikana. Ryh-
mäläisten tilannetta kartoi-
tetaan UKK Terveysseulalla, 
Alphafit-testistöllä ja fascia-
tietoon liittyvällä AFT-me-
netelmällä. Toiminnallisuus 
näkyy henkilökohtaisina ko-
tiharjoituksina ja päivittäisi-

nä harjoituksina itsenäisesti. 
Harjoituksissa otetaan koko 
ajan huomioon liikkuvuus, 
lihasvoima ja liikehallin-
ta kivun sallimissa rajoissa. 
Harjoitukset myös etenevät 
koko ajan. 

-Nyt ei ole tarkoitus ke-
hittää pinnallista ”sixpac-
kiä”, vaan selän toiminnan 
tukeminen aloitetaan ”sisäl-
täpäin” toimivuuteen hou-
kutellen. Ryhmän kokoon-
tumistenaikana ja jälkeen 
jokainen saa vielä ohjeita etä-
ohjauksena, kun nykyaikai-
nen teknologia mahdollistaa 
asian, kertoo Katri Virtanen. 

Selkäkipua arvioidaan 
liian usein vain luuston kan-
nalta ja tuijotetaan röntgen-
kuvia. Tämä tutkimusmene-
telmä kertoisi enemmän, jos 
kuvat otettaisiin asiakkaan 
seistessä. Silloin nikamiin 
ja välilevyihin kohdistuva 
kuormitus tulisi esille. Lähes 
jokaisella aikuisella näkyy 

kuvantamisessa radikaaleja-
kin kulumamuutoksia, mut-
ta niistä ei ole tietoinen, mi-
käli pehmytkudokset ovat 
hyvässä kunnossa. Tarvit-
semme selkäämme arkipäi-
vän toimissa ja selkää tulee-
kin harjoittaa toiminnassa, 
ei riitä turruttaminen lääk-
keillä tai leikkauskaan. Leik-
kauksen jälkeen selkä kun-
toutetaan toimivaksi, kun 
esimerkiksi hermoa paina-
nut pullistuma on poistettu. 
Tärkeintä selän kunnon yllä-
pitoa on huolehtia työergo-
nomiasta, lihashuollosta ja 
palautumisesta.

Kannustaen hyviin 
tuloksiin  
Hyvinvointi- 
hankkeessa
Medikko Oy:n fysiotera-
peutti Mari Halkola luotsasi 
uudessa ryhmävalmennus-
tilassa Pudasjärven Osuus-

pankin tiimiläisiä yhdeksän 
kuukautta kestävään hyvin-
vointihankkeeseen, johon 
osallistuu koko henkilökun-
ta eli 12 pankkivirkailijaa. 

-Turvallisuudesta huo-
lehtien toimimme korona-
rajoituksien mukaan ryh-
mätilassa kahteen kuuden 
hengen ryhmään jakautuen, 
kertoo Halkola. 

Hanke käynnistyi jo viik-
koa ennen yhteistä ryhmä-
tapaamista etäluentona, jos-
sa osallistujille informoitiin 
hankkeen monipuolisesta 
sisällöstä sekä kunkin osal-
listujan yksilöllisten tavoit-
teiden terveyttä edistävistä 
tekijöistä. 

Halkola tähdentää, että 
hankkeen aikana tehdään 
runsaasti yksilöllisiä mit-
tauksia modernia tekno-
logiaa hyödyntäen, jolloin 
osallistujat arvioivat ja seu-
raavat omaa terveyttänsä 
älypuhelimeen ja tietoko-

neelle asennettujen erilaisten 
sovellusten avulla. Keskeis-
tä on omien muutostarpei-
den tunnistaminen sekä pit-
käjänteinen sitoutuminen 
muutokseen hyvinvointi-
hankkeen tuella. Yhteiset oh-
jatut tapaamiset toteutuvat 
sekä ryhmätilassa että ulko-
na, jonka lisäksi ovat sään-
nölliset ohjaajan tietoiskut ja 
tsemppaamiset webinaarissa 
etäyhteydellä sekä huumo-
rihöysteinen tiivis yhteyden-
pito whatsapissa. Osallistujat 
saavat hyvinvointivalmenta-
ja Halkolalta yksilöllistä oh-
jausta henkilökohtaisilla ta-
paamisilla ja etäohjauksena. 

Liikkuminen ja kehon-
huolto on oleellinen osa 
osuuspankkilaisten hyvin-
vointihanketta, jonka rin-
nalla toteutuvat teemat 
syömisen hallinnasta, rep-
sahduksista, vastoinkäymis-
ten selviytymisestä, unesta ja 
levosta, itsemyötätuntohar-
joituksista sekä luonnon voi-
maannuttavista greencare 
-tekijöistä. Tällä Osuuspan-
kin tiimillä on mainio yhteis-
huumori ”ryydittämässä” 
ja kannustamassa hyviin tu-
loksiin, kuukausipalkintoi-
hin sekä joulun alla tapahtu-
vaan loppuhuipentumaan, 
jossa parhaat onnistumiset 
palkitaan.

Pitkä kokemus ja 
vahva osaaminen
Mari Halkola ja Katri Virta-
nen ovat pitkän kokemuksen 
ja vahvan osaamisen omaa-
via hyvinvointivalmentajia 
sekä terveysliikunnan am-
mattilaisia. Molempien yri-
tykset kuuluvat SoteNos-
te ry:een brändialustalla 
Voi hyvin Koillismaalla. Fy-
sioKV ja Medikko jatka-
vat yksilövastaanotolla eri 
ikäisten kuntoutuksen pa-
rissa Medipudaksen tilois-
sa, mutta ryhmätoiminnat ja 
lähikoulutukset toteutuvat 
Kauppatie 3:ssa.

Pudasjärvi-lehti

Niklas ja Tiina Tuohimaa ovat innokkaita vauva - äiti -ryh-
mässä kävijöitä.

Selkäryhmäläisten alkumittauksissa huomioidaan kehon toiminnan kokonaisuus, ei vain selkä. Katri Virtanen käynnis-
tämässä mittauksia.

Pudasjärven Osuuspankin hyvinvointihankeryhmäläisiä terveysseulamittauksissa ennen Alphafit -kuntotestiä fysioterapeutti Mari Halkolan ohjauk-
sessa.
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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 9.-10.4. ma-ti 12.-13.4. ke-to 14.-15.4.

kenkäosastolta

100

595499

995

100

499

299

199

249

399

299
pkt

kg

100

kg

799
kg

1000

249
pkt

199

pkt

100
pkt

300

695

2 pkt/talous

199

kpl

ras

199

kg

500
kassi

prk

299
pkt

2 kalaa/talous

2 pkt/talous

10 kpl

2 kg/talous

069

795
kg

199
pss

2 prk

pkt

ras

pkt

kpl

3 pkt

2 pkt

kpl

kg kpl

pkt

1890 1790

3790 4290 2590

4800 4800

3990 3990 4250199

199

Snellman
naudan
jauheliha
10% 400 g

Dennis
rafakin
pizzat
400 g
Apetit pakaste

Valio
polar
juustopalat
300-350 g

pe-to 9.-15.4. rautaosastoltatekstiiliosastoltasatoja tarjouksia 

joka päivä!

Atria Kunnon Arki
lihamakarooni- tai 

maksalaatikko 400 g

Kotimainen
tuore kirjolohi

rajoitettu erä

Naudan
paisti-

jauheliha

Snellman Tosi Murea
kinkut

200 g

Golden Del
omena
Hollanti

Vici Classic
kalapuikot 

250 g pakaste

jauheliha
sika-nauta

Wasa Sport
näkkileipä

550 g

HK
sininen lenkki

500-580 g

Vaasan
leipäkassi

5 pss, erilaisia leipiä

Atria Arki
burgeri 

100 g

Kuuma grillattu 
broileri
kokonainen

Atria Wilhelm
grillimakkarat

350-400 g

kananmunat
10 kpl

Kruger
kaakao-

juomajauhe 800 g

Kasvipalsta
viipalekurkkuja

670/360 g

Atria
goutermakkara-

tanko 1.4 kg

Meira
saludo kahvi

450 g

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 

2590

Hyvä
nauta jauheliha

rasvaa max 10%

Atria
kinkku-ananas 

pizza 200 g

Valio Arki
ruoka-
kerma
2 dl

Suomalainen
peruna
2 kg
punainen,
keltainen tai vihreä

prk

Conference
päärynä

Bonne
ananas- tai 
mustikka-
mehu 1 l

Kananpojan 
paistisuikaleet

250-300 g

avanto-
pumppu

1490

2890

Pisla
rulla-
kaihtimet
pimentävät 
Esim. 120x180 cm

Motul
2t snow  
power 
öljy  
4 l

Fisherman
pilkkisetti

Veka 3
pilkkisetti

599 1000

paljon erilaisia laukkuja saapunut!

Naisten
t-paita
100% puuvillaa

Miesten
t-paita
kaulus, vetoketju, 
100% puvillaa

Esim.
Marris
reppu

Marris
kassi

Marris
olka-
laukku

Nabo
olka-
laukku

Nabo
reppu

Naisten
lenkkarit
Samuika

Naisten
lenkkarit
Polecat

Miesten
lenkkarit
Samuika

lasten softshell 
kenkiä!
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Syöte mahdollistaa 
monipuolisen liikkumisen ja harrastamisen

-Terve, nyt taisin löytää 
meille lomapaikan, vaimoni 
Pirjo huudahti tullessaan si-
sälle kotiimme kesällä 1999. 
Muutimme Jäälistä järven 
rannalta Ouluun edellise-
nä vuonna ja kaipuu vettä 
kohtaan oli suuri. Olimme 
jo silloin savusaunan ystä-
viä, niinpä vaimon hihkaisu 
”tontilla on savusauna jär-
ven rannalla” herätti kiin-
nostukseni lopullisesti.

Niiltä sijoilta pyyh-
käisimme keskustaan ja 
kiinteistövälitykseen katso-
maan kuvia ja keskustele-
maan ostosta.  Välittäjä ker-
toi, että kauppaan kuuluu 
toki päärakennus ja varas-
toja, mutta me olimme liik-
keellä savusauna ja järvi 
edellä.

Sovimme vierailusta pai-
kalle mitä pikimmin. Ajoim-
me Syötteelle intoa ja os-
tohalua täynnä, mutta kun 
sisälle päämökkiin päästiin, 
oli haju tyrmäävä. Isäntä 
poltti tupakkaa kuin paras-
kin korsteeni, oli polttanut 
jo pitkään. Pariskunta asui 
talossa ympärivuotisesti ja 
nyt halusivat muuttaa Es-
panjaan.

Shokista selvittyämme 
neuvottelimme hinnasta ja 
tilan saamisesta haltuum-
me. Pääsimme sopuun, 
kauppakirjat allekirjoitet-
tiin ja syyskuussa 1999 pää-
simme kahdestaan vaimon 
kanssa eka kertaa omaan lo-
ma-asuntoon.

Ensimmäiseksi piti pai-
kat puhdistaa tupakan ha-
justa. Avuksi sangollinen 
tärpättiä ja ilman suojakä-
sineitä hankasimme kaik-
ki pinnat kahteen kertaan 
tärpätillä. Haju lähti, mut-
ta kyllä kädetkin olivat sur-
kean näköiset!

Talo ei ollut priimakun-
nossa, niinpä aloitimme 
korjaustyöt vähitellen. Pe-
suhuoneeseen lattialämmi-
tys ja uudet kaakelit, keittiö 
uusiksi ja makuuhuoneiden 
kaapistot ja kaikki lattiat uu-
sittiin ja sisätilojen ilme pa-
rani kohisten.

Lapset viihtyvät
Syötteellä on viihdytty hy-
vin.  Lapset ja lastenlapset 
ovat vierailleet täällä pitkiä-
kin aikoja. Parhaimmillaan 
neljä lapsenlasta oli luonam-
me melkein viikon, mutta 

kesällä se menetteli hyvin. 
Savusaunasta lapset kirmai-
sivat suoraan järveen hypä-
ten laiturilta niin kauas kuin 
pääsivät.  Jopa silloin 4-vuo-
tias Tuukka-poika pinkaisi 
isompien perässä ja pitkäl-
lä loikalla järveen. Toki hä-
nelle laitoimme aina liivit 
päälle ja remmi tiukalle, et-
tei livahda remmeistä läpi. 
Kyllä on lapsilla ollut haus-
kaa mökillä.

Mutta kerrottakoon vie-
lä yksi paluumatka Ou-
luun. Nämä neljä lasta, me 
isovanhemmat ja yksi oma 
lapsi sekä koira kyydissä 
ajoimme kohti valtatie 20 
varrella olevaa elintarvike-
kioski Kuksaa. Poliisi tuli ja 
pysäytti ylinopeuden vuok-
si. Onneksi hän ei laskenut 
ihmisten määrää autossa, 
enkä minäkään ylinopeus-
sakoista valittanut.

Olympialaiset
Olen harrastanut seikkailuja 
vuorilla kuten Kilimanjarol-
la, Aconqacualla, Cotopaxil-
la ja kerran jopa Himalayalla 
ja kiipeilyporukka on nivou-
tunut yhteen tiiviiksi ryh-
mäksi. Joka kesä ryhmän jä-
senet kokoontuvat Syötteen 
mökille kymmenen lajin 
olympialaisiin. Viime kesä-
nä oli 20-vuotisjuhlat. Useat 
osallistujista tulevat len-
täen Ouluun, josta jatkam-
me henkilöautoilla Syötteel-
le. Ja nämä urhot kilpailevat 
mitä ihmeellisimmissä la-
jeissa. Yksi ronskeimmista 
lajeista on ollut pään upotta-
minen vesiämpäriin ja voit-
taja oli se, joka piti päänsä 
ämpärissä pisimpään. Kyl-
lä minulla, joka toimin tuo-
marina, oli naurussa pitele-
mistä, kun herrat takapuoli 
pystyssä ja pää ämpärissä 
sinnittelivät!

Viime kesänä, kun koro-
na kuritti kansalaisia ja ko-
koontumisia rajoitettiin, 
eräs helsinkiläinen seikkaili-
ja ajoi yksin autollaan olym-
pialaisiin ja sanoi: ”en aja-
tellut hetkeäkään, että jäisin 
pois kisoista. Tapaaminen 
kavereitten kanssa on eh-
dottomasti yksi vuoden ko-
hokohta.”

Pieniä ongelmia  
vuosien saatossa
Mökkiläiset tietävät, et-

tei elämä ole aina ruusuilla 
tanssimista. Mekin olemme 
tämän huomanneet. Ennen 
remontteja vesiputket me-
nivät saunan yläpohjan yllä 
suojaamatta ja kun tulin tes-
taamaan uusia varusteita 
vuoden vaihteessa 2002-03, 
vesijohdot olivat jäässä eikä 
pisaraakaan tihkunut mis-
tään. Lämpötila tullessa oli 
-41 C. Tavoitteeni oli kävel-
lä paljon ja nukkua uudessa 
makuupussissa. Näin tein-
kin. Nukuin verannalla mit-
tarin näyttäessä -39 C, mutta 
selvisin siitäkin yöstä. Nel-
jän vedettömän päivän ja 
yön jälkeen, vesijohdot suli-
vat ja ongelma ratkesi.

Muutama vuosi sitten 
olimme vaimon kanssa kak-
sistaan maaliskuisena päi-
vänä mökillä. Illalla telkkua 
katsellessa koko talo alkoi 
täristä, kun molemmin puo-
lin lumet tulivat alas katolta. 
Keittiön ikkunoista ei näh-
nyt mitään ja terassi täyttyi 
lumesta estäen oven aukai-
semisen. Talon omituisuus 
on se, ettei yhtään avattavaa 
ikkunaa löydy, paitsi pesu-
huoneessa pieni tuuletusik-
kuna. Päätimme kuitenkin, 
että nukutaan yön yli ja kat-

sotaan valoisassa mitä teh-
dään. Aamulla sukelsin pe-
suhuoneen ikkunasta ulos ja 
raivasin tien ovelle.

Viime kesänä olympia-
laisten osallistujien ollessa 
jo lähtökuopissa, joku tote-
si, että viemäri ei vedä. Jäte-
säiliö oli täysi eikä vettä eikä 
muutakaan voinut enää las-
kea viemäriin. Aika monella 
oli menomatkalla lettukah-
vila Tuli-Taukoon asiaa.

Loistavat puitteet
Syöte tarjoaa loistavat maas-
tot harrastamiselle vaik-
ka mitä liikuntaa. Talvel-
la läheltä menevät hyvin 
hoidetut ladut, joilla pää-
see Koiratuvalle ja siitä vie-
lä Ahmatuvalle asti. Kesällä 
lenkkimaastot joko kävellen 
tai pyörällä ovat mainiot. 
Viime syksynä kolme suku-
polvea taapersi Luontokes-
kuksesta Annin tuvalle ja ta-
kaisin naavaisten kuusien 
verhoamaa polkua pitkin.

Toinen poika morsiami-
neen käveli 21 km:n Syöt-
teen kierroksen, ja he aiko-
vat tulevana kesänä juosta 
saman lenkin. Talvi on ku-
lunut heillä ahkerien tree-
nien merkeissä.

Laskettelusta pitäville 
löytyy kaksikin kohdetta – 
Pikku-Syöte ja Iso-Syöte, joi-
den ympäristössä on myös 
laadukkaat latuverkostot.

Mutta parasta on kuiten-
kin kuunnella iltanuotiolla 
hiljaisuutta. Pään rauhoitta-
minen kaupungin hälinäl-
tä on terapeuttista voimaan-
nuttamista.

Kun kaupunkilainen tu-
lee maaseudulle, on tärkeää 
luoda apuverkosto. Meille 
tärkeitä henkilöitä ovat En-
sio, Ahti ja Esa, joiden puo-
leen on täytynyt kääntyä 

kerran jos toisenkin. Ja lo-
puksi täytyy nostaa esil-
le Kyläkauppa, jota Kalle ja 
Tarja pitävät. On leppoisaa 
piipahtaa sisälle ja kuulla 
tuttu ääni – Terve! Huumo-
rimiehenä Kalle lainaa omaa 
Veikkauskorttiaan, jos asi-
akkaan kortti on unohtunut 
kotiin.

Haluan lopuksi lausua 
lehden välityksellä suuret 
kiitokset laduista ja poluista 
ylläpitäville. 

Matti Tieksola
Mökkiläinen Syötteeltä

Pirjo-vaimo ihastelee laiturilla maisemia. Syksyinen näkymä savusaunalta järvelle.

Lapsenlapsista kaksi, Vera ja Rosa, nauttivat talven rie-
muista hyppimällä savusaunan katolta alas.

Tytär Tessa poikansa Alexin kanssa ongella. 

Syötteen mökkiläinen Matti Tieksolalla on monia harrastuksia muun muassa vuorikiipeily. Kuva Nepalista, taustalla yli 
8-tonninen Lotshe vuoren  huippu.
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Hyvät ystävät, rakkaat seu-
rakuntalaiset. Elämässäni on 
tullut uusi tienristeys: minut 
on valittu nykyisen kotiseu-
rakuntani, Kiimingin seura-
kunnan diakonian virkaan 
22.3. alkaen. Minua pyydet-
tiin, että kirjoittaisin Pudas-
järvi-lehteen jutun diakonia-
työn vuosista Pudasjärvellä. 
Halusin vastata tähän pyyn-
töön tämän jäähyväiskirjoi-
tuksen muodossa.

Työni Pudasjärvellä on 
ollut hyvin monipuolista ja 
mielenkiintoista. Olen saa-
nut kulkea niin ilon kuin 
surun hetkissä. Erityise-
nä vastuualueena Pudasjär-
vellä minulla on ollut mm. 
diakoninen perhetyö ja eri-
tyisryhmien parissa tehtävä 
työ. Olen kantanut vastuu-
ta myös lähimmäispalvelus-
ta. Lisäksi diakoniatyöhön 
on kuulunut monia sellai-
sia asioita, joita hoidetaan 
yhdessä diakoniatiiminä, tai 
tehtäviä ja vastuuta on tar-
peen ja aikataulun mukai-
sesti jaettu. Korona-aika-
na tehtävänkuvaan tuli yhä 
enemmän uudenlaiset väy-
lät, uusimpana ystävänkam-
mari youtuben kautta. Se in-
nosti ja haastoi ihan uudella 
tavalla. Seitsemän vuoden 
aikana olen paljon oppinut 
tuntemaan pudasjärveläisiä. 
Olo on tuntunut haikealta ja 
ei ole ollut helppo jättää Pu-
dasjärveä. Nyt olen alusta-
vasti virkavapaalla marras-
kuun loppuun Pudasjärven 
seurakunnan diakonian vi-
rasta. 

Jumalan johdatus on ih-
meellistä. Oikeastaan ei ol-
lut minun valintani, että 
ylipäätään löysin ensiksi ko-
din ja nyt myöhemmin vielä 
työpaikan Kiimingistä/ Yli-
kiimingin alueelta. Koen tä-
män kaiken vahvasti Juma-
lan johdatuksena. Minun 
kotini ympärillä on suu-
ri puutarha, siellä on paljon 

Eeva Leinonen aloitti Kiimingin seurakunnassa
Diakoniatyö Pudasjärvellä hyvin monipuolista ja 

mielenkiintoista
omenapuita ja marjapensai-
ta. Järven rannassa on myös 
pieni tehty saari, johon me-
nee kaarisilta. Minulle on 
tullut rakkaaksi Aale Tyn-
nin kirjoittama tunnettu 
runo, jonka nimi on Kaari-
silta. Diakoniatyössä koen, 
että tehtäväni on ollut toi-
mia kaarisiltana eri tilanteis-
sa, joten tätä runoa haluan 
avata tässä kirjoituksessani.

Kaarisilta
Ja Jumala sanoi: ”Toisille an-
nan toiset askareet, vaan sinul-
ta, lapseni, tahdon, että kaari-
sillan teet.

Sillä kaikilla ihmisillä on 
niin ikävää päällä maan, ja 
kaarisillalle tulevat he ahdis-
tuksessaan.

Tee silta ylitse syvyyden, 
tee, kaarisilta tee, joka kunniaa-
ni loistaa ja valoa säteilee.”

Minä sanoin: ”He tulevat 
raskain saappain, multa-antu-
roin – miten sillan kyllin kan-
tavan ja kirkkaan tehdä voin, 
sitä ettei tahraa eikä särje jalat 
kulkijain?”

Ja Jumala sanoi: ”Verel-
lä ja kyynelillä vain. Sinun sy-
dämesi on lujempi kuin vuori-
malmit maan – pane kappale 
silta-arkkuun, niin saat sillan 
kantamaan. Pane kappale nii-
den sydämistä, joita rakastat, 
he antavat kyllä anteeksi, jos 
sillan rakennat.Tee silta Juma-
lan kunniaksi, kaarisilta tee, 
joka syvyyden yli lakkaamatta 
valoa säteilee.

Älä salpaa surua luotasi, 
kun kaarisiltaa teet: ei mikään 
kimalla kauniimmin kuin puh-
taat kyyneleet.”
(Aale Tynni)  

”Toisille annan toiset aska-
reet, vaan sinulta, lapseni, tah-
don, että kaarisillan teet.”

Parhaita hetkiä olen ko-
kenut, kun olen saanut näh-
dä, että ihminen on kokenut 
tulleensa monella tavalla 
autetuksi, kuulluksi ja näh-

dyksi. Eikä väliä sillä, onko 
avuntarvitsija ollut perheel-
linen tai perheetön, nuo-
ri, aikuinen tai jo vanhuusi-
kään ehtinyt. 

”Sillä kaikilla ihmisillä on 
niin ikävää päällä maan, ja 
kaarisillalle tulevat he ahdis-
tuksessaan.” On ollut mer-
kityksellistä kulkea lähim-
mäisen rinnalla lyhyemmän 
tai pidemmän matkan ajan. 
Kiitollinen mieli nousee sii-
tä, kun diakoniatyössä olen 
saanut lievittää ihmisten ah-
distusta monella tapaa.

”Tee silta ylitse syvyyden, 
tee, kaarisilta tee, joka kun-
niaani loistaa ja valoa säteilee.” 
Koen, että tätä syvyyden 
ylitse kaarisiltaa on diako-
niatyössä tehty monenlaisis-
sa elämäntilanteissa rinnalla 
kulkijoina. Vertaistukiryh-
mät ovat tuoneet elämään 
kestävyyttä, ja saaneet nii-
hin osallistujien elämään 
myös valoa säteilemään. 
Diakoniatyössä olemme 
saaneet kohdata ihmisiä 
monenlaisten ryhmätoimin-
tojen yhteydessä: ystävän-
kammarissa, sauvakävelys-
sä ja lähimmäisten ryhmissä 
sekä sururyhmissä. Ja luke-
mattomia kohtaamisia mo-
nissa muissakin tilanteissa, 
esimerkiksi sivukylillä eri 
tapahtumissa ja laitoksis-
sa eri hartaustilaisuuksissa. 
Kiitos kaikille, joiden kans-
sa kohtasimme. Kiitos, että 
jaoitte jotain itsestänne, jotta 
vertaistuki sai hoitaa kaik-
kia osallistujia. 

”Minä sanoin: ”He tulevat 
raskain saappain, multa-antu-
roin - miten sillan kyllin kanta-
van ja kirkkaan tehdä voin, sitä 
ettei tahraa eikä särje jalat kul-
kijain?”

Monta kertaa on tullut 
tarve pohtia, kuinka tukea ja 
auttaa apua tarvitsevaa, että 
silta on kyllin kantava. Sii-
nä on auttanut verkostoitu-
minen ja hyvä yhteistyö eri 

auttajatahojen ja kollegojen 
kanssa. Kiitos kaikille heil-
le, jotka lujittivat kanssani 
siltaa näiden ihmisten elä-
mässä.

Ja Jumala sanoi: ”Verel-
lä ja kyynelillä vain. Sinun sy-
dämesi on lujempi kuin vuori-
malmit maan – pane kappale 
silta-arkkuun, niin saat sillan 
kantamaan.”

Kirkon työssä en ole toi-
minut vain olla omalla asial-
la, vaan toimin Herran pal-
velijana. On suurta armoa, 
että omat ja lähimmäisen 
asiat on saanut ja saa edel-
leen jättää rukouksessa Ju-
malan puoleen. Diakonia-
työntekijänä olen saanut 
palvella myös ehtoollisen 
sakramenttia jakaen, loh-
duttaen kalliilla evankeliu-
milla ja anteeksiantamuk-
sella. Yhteys taivaalliseen 
Isään tuo ihmisten elämään 
sellaista lujuutta, joka kestää 
ja saa sillan kantamaan. Täs-
tä kaikesta kiitollinen mieli 
nousee Jumalalle.

”Pane kappale niiden sydä-
mistä, joita rakastat, he antavat 
kyllä anteeksi, jos sillan raken-
nat. Tee silta Jumalan kunniak-
si, kaarisilta tee, joka syvyyden 
yli lakkaamatta valoa säteilee. 
Älä salpaa surua luotasi, kun 
kaarisiltaa teet: ei mikään ki-
malla kauniimmin kuin puh-
taat kyyneleet.”

Antakaamme toisillem-
me anteeksi, näin saamme 
sillan kantamaan. Kyyne-
leet ja herkkyys ovat Juma-
lan lahjaa. Muistakaamme, 
älkäämme jääkö vaikeina 
hetkinä yksin – vaan saam-
me aina hakea lähimmäi-
siä, luotettavia kuuntelijoi-
ta. Kaikki hyvä, jota olemme 
saaneet toisillemme osoit-
taa, kiitos siitä.

Monien kanssa yhteys 

säilyy, ainakin sydämis-
sä, vaikka tulevaisuudessa 
harvemmin kohtaammekin. 
Jumala on säätänyt meil-
le määräajat ja asuma-aluei-
den rajat, niin kuin Aposto-
lien kirjassa sanotaan. Kiitos 
kaikesta yhteisestä koetusta, 
yhteisestä hyvästä. Kaarisil-
ta ulottuu edelleen Kiimin-
gistä Pudasjärvelle ja toisin-
päin.

Pidetään huolta 
toinen toisistamme 

– toimikaamme 
kaarisiltoina toisillemme!  

Eeva Leinonen
diakonissa

Eeva Leinosen lähettämä tuore valokuva, kuvaajana Lin-
nea Leinonen.

Eeva Leinonen helmikuun yhteisvastuutapahtumassa yhdessä vt:nä hänen työnsä jatkajan Marko Väyrysen ja työkave-
rinsa Helena Koivukankaan kanssa.

Diakonissa Eeva Leinonen oli laskiaistiistaina 16.2. Pudasjärven seurakunnan yhteisvas-
tuutapahtumassa. Uutuustuotteina myyntiin talkootyönä sukitettuja jumppakeppejä 10 
euron kappalehintaan. 
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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

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

Lukijan kynästä

Näin Pudasjärven kaupungin 
Kipinän lähiössä, Nokian pit-
kävartiset tarvittiin käyttöön 
pääsiäisviikolla. Mutta onhan 
meillä kylällä upea koulu ja 
vapaana virtaava Iijoki.

Kevätterveisin 
Helena Kokko

Kevään 
merkkejä 
Kipinässä

Kuntavaalit esillä SDP kevätkokouksessa
Pudasjärven Sos.Dem. työ-
väenyhdistys piti kevätko-
kouksen Liepeen pappilassa 
sunnuntaina 28.3.

Paikalla oli kuusi jäsen-
tä sekä etäyhteydellä yksi 
jäsen. Kokouksen puheen-
johtajana toimi Päivi Poh-
janvesi ja sihteerinä Tuula 
Kuukasjärvi. 

Kokouksessa käsiteltiin 
sääntöjen määräämät asiat, 
toimintakertomus vuodel-
ta 2020, tilinpäätös vuodel-
ta 2020 sekä sääntömuutos. 
Muissa asioissa keskustel-
tiin tulevista kuntavaaleista 
sekä koronatilanteen sallies-
sa pidettävistä tapahtumis-
ta. Ehdokkaita kuntavaalei-
hin pyritään saamaan lisää. 

Kunnan sopeuttamisoh-
jelma oli Sdp:n paikallis-
yhdistyksen mielestä pa-
kollinen toimenpide ja se 
tehtiin hyvässä yhteishen-
gessä kaikkien puolueiden 
kanssa, vaikka joiltakin osin 
oli erilaisia näkemyksiä. 
Kuitenkin on otettava huo-
mioon minkälaisten palve-
lujen järjestämiseen kunnan 
tulot riittävät tulevaisuu-

Viime vuoden toimintakertomuksessa todettiin muun muassa elo-syyskuun vaihteessa 
oululaisen eurooppa- ja omistajaohjausministerin Tytti Tuppuraisen vierailu. Vierailijat 
ryhmittyivät tilaisuuden lopuksi yhteiseen kuvaan paikallisten Sdp:n aktiivien kanssa. 
Mika Pietilä, Tytti Tuppurainen, Tuula Kuukasjärvi, Hilkka Blomqvist, Pirita Vesteri ja Päi-
vi Pohjanvesi.

dessa. Valtiolta tullut yli-
määräinen koronatuki aut-
toi Pudasjärven kaupunkia 
Oulunkaaren ylitykseen vii-
me vuodelle.

Muissa asioissa keskus-

telua herätti myös julkisessa 
mediassa vahvasti ilmennyt 
vihapuhe Suomen hallitusta 
kohtaan ja se todettiin asiat-
tomaksi kuntavaalityöksi. 

SDP Pudasjärven  
Työväenyhdistys ry

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 ja la 10–14
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi 
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut, rakennusjätteet 
(pienet kuormat) ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Suomen Yrittäjät, TEM 
ja Valtiokonttori järjes-
tävät keskiviikkona 14.4. 
kello 14  kaikille yrittäjille 
avoimen ja maksuttoman tie-
toiskun kustannustuki III:sta, 
joka on tällä hetkellä valmis-
telussa ja jonka haku avau-
tuu huhtikuun loppuun men-
nessä. 

Kustannustuki III tulee 
olemaan haettavissa niin yksi-
nyrittäjille, pienyrittäjille kuin 
suuremmillekin yrityksille. 
Puhujana Anna Leppänen Val-
tiokonttorista. Tietoiskun ai-
kana on mahdollista esittää 
kysymyksiä kirjallisesti. Lisä-
tietoja ja ilmoittautumislink-
ki löytyy Pudasjärven Kehi-
tykseltä.

Pohjois-Pohjanmaan 
yrittäjät järjestää mak-
suttomasti Yrittäjän va-
paapäivä Iso-Syötteellä. 
4 webinaaria +1 livetilaisuus 
Iso-Syötteellä. 60 nopein-
ta ilmoittautujaa saa pai-
kan! Tapahtuma sisältää nel-
jä verkkovalmennusta ja 
yhden livetilaisuuden. Verk-
kovalmennukset tähtäävät 
yrittäjän sekä yrityksen hy-
vinvoinnin ylläpitämiseen ja 
liiketoiminnan kehittämiseen. 

Valmennusten polku hui-
pentuu yhteiseen Yrittäjän 
vapaapäivään 15.10. KIDE 
Hotel by Iso-Syötteellä. 

1. Webinaari 25.5. Yritys-
päättäjän voimavarat muu-
tostilanteessa. Käsitellään 
omien vahvuuksien oivalta-
mista, muutosten vaikutus-
ten hallitsemista sekä oman 
hyvinvoinnin edistämistä. 
Keskustelemme myös työ-
elämästä, resilienssistä, stres-
sistä ja verkostojen voimasta.

Ilmoittaudu www.ppy.fi 
Yhteistyössä ovat mukana 

Fennia, Elo, Elisa, Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjät, Pihlajalinna sekä 
Hiihtokeskus Iso-Syöte.

Ajankohtaista 
yrittäjille
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Valtatie 20 yhdistää Oulun 
ja Kuusamon; se yhdistää 
myös Pudasjärven ja Kuu-
samon. Pudasjärven ja Kuu-
samon välillä on ollut jo 
savotta-ajoista kilpailuase-
telma. Yhdistäviä tekijöitä 
on ollut metsä- ja maatalo-
us sekä Koillis-Pohjan-säh-
kö. Merja Paloniemen (os. 
Mustaniemi) yhteys syn-
tyi rakkauden myötä. Merja 
kohtasi Paloniemen Jarmon, 
joka on paljasjalkainen Ku-
renalan poika, lokakuussa 
2000. Häitä vietettiin maa-
liskuussa 2001, joten paris-
kunta juhli hiljattain 20. hää-
päiväänsä. Itse häissä noin 
puolet häävieraista oli Pu-
dasjärveltä. Jarmon urhei-
lutaustasta johtuen paikalla 
oli ainakin kaksi jalkapallo-
joukkueellista pelaajia – Pu-
dasjärven Urheilijoiden, FC 
Kurenpoikien ja FC Rainbo-
w´n futaajia. 

Merja on vuosien varrella 
oppinut tuntemaan Jarmon 
jalkapallokaverit. Tutuksi 
tuli myös 2000-luvun alku-
vuosina Suojalinnan kenttä, 
ja siellä pelattava Heinätur-
naus. Tiivistunnelmainen 
tapahtuma jäi kuusamolai-
sen mieleen; eräänä vuonna 
Merjan siskonpojan Villen 
joukkue Kuusamosta myös 
voitti koko turnauksen – pu-
dasjärvisten järkytykseksi. 
Jarmo oli aikoinaan perusta-
massa FC Kurenpoikia Pu-
dasjärvelle ja myöhemmin 
jalkapallojaostoa Kuusamon 
Pallokarhuihin. Jarmon lo-
petettua pelaamisen pojan 
Samin junnupelit ja Liver-
poolin seuraaminen saivat 
jalkapalloinnostuksen jatku-
maan.

Merjan kokemuksia 
Pudasjärvestä
Merja kertoo, että Pudasjär-
vi on tullut tutuksi hieman 
yli 20 vuoden aikana. Tuu-
limyllyntie ja siellä asuvat 
appivanhemmat Aili ja Ola-
vi on ollut tärkeä tukikohta. 
Appivanhemmat ovat Kuu-
samon sotaevakkoja kuten 
oma äitinikin. Appivanhem-
pani muuttivat vuonna 1962 
Kuusamosta Pudasjärvel-
le. Olavi toimi Osuuspankin 
toimitusjohtajana 28 vuotta. 
Vanha Osuuspankin talo on 
myös Jarmon synnyinkoti. 
Monta kertaa olemme käy-
neet äitienpäivä- tai isäin-
päivälounaalla nykyisessä 
Merita-ravintolassa. Samal-
la olen kuullut, kuinka taka-
pihalla Jarmo kavereidensa 
kanssa lapsuudessa leikki-
vät ja ennen kaikkea pelasi-
vat palloa. Asvaltti ei ollut 
kuulemma edes hidaste.

Pudasjärvellä on useita 
hienoja käymisen arvoisia 
paikkoja. Yksi suosikeistani 
on Puikkari. Se on sopivasti 
kävelymatkan päässä appi-
vanhempien talosta. Pudas-
järven kaupungille vinkiksi, 
että laadukasta virkistys-
uimalaa voisi markkinoida 
enemmän ulkopaikkakunta-
laisille. Oulustakin ajaa tun-
nissa Kurenalle.

Toinen laajemman mark-
kinoinnin tarpeessa ole-
va kohde on hieno ko-
tiseutumuseo ja kirkko. 
Pudasjärven kotiseutumu-
seo on poikkeuksellisen hie-
no useine rakennuksineen ja 
esineineen; miljöö on myös 
erittäin miellyttävä. Jarmo 
on sattumoisin ollut mu-

seo-oppaana siellä kesällä 
1989. Pudasjärven hautuu-
maata ympäröivä puuaita 
on upean vanhan kirkon li-
säksi oikea katseen- ja mie-
lenvangitsija. Näistä vaan 
enemmän mainosta maail-
malle. Ne ovat vankemman 
markkinoinnin arvoisia.

Jyrkkäkoskella  
nuoruudessa
Toki Pudasjärvellä tuli käy-
tyä jo nuoruudessakin – ni-
mittäin Jyrkkäkoskella. Mei-
tä kuusamolaisia kävi jopa 
useita satoja lauantaisin Jyr-
källä. Muun muassa Veltto 
Virtasen keikkaa olin todis-
tamassa. Jyrkkäkosken alue 
on myös erittäin hieno kan-
gasmaastoineen ja jyrkkine 
rinteineen sekä vesielement-
teineen. Lähistöllä on myös 
OSAOn Pudasjärven yksik-
kö; terveisiä vaan hienoa 
työtä tekeville osaolaisille 
Pudasjärvellä. Pudasjärven 
kaupunki on panostanut 
hienosti koko toisen asteen 
koulutukseen: ammatillista 
koulutusta ei ole unohdettu.

Tällä kertaa oululaiset aviopuolisot 
kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo 

Paloniemi ja koulutuskuntayhtymä OSAO:n 
hankekehityspäällikkö Merja Paloniemi kertovat 

Pudasjärven muistojaan. Merja vietti 2.4. 
60-vuotismerkkipäiväänsä ja äskettäin avioparilla 

oli 20-vuotishääpäivä. 

Valtatie 20 yhdistää Kuusamon ja Pudasjärven 
– niin myös Merja ja Jarmo Paloniemen

Pudasjärveltä muuttaneiden kuulumisjutut jatkuvat. 

Jyrkkäkosken hiihtoladut 
ovat makuuni hieman liian 
vaativat. Muutaman kerran 
olen käynyt Jarmon siskon 
Leenan kanssa hiihtämässä 
Mustanlammen reittiä, joka 
on kivan tasainen. Jarmokin 
on lapsena äitinsä kanssa 
kyseistä hiihtoreittiä taival-
tanut. Eväänä oli appelsiini.

Moniosaajia mm. 
muusikoita
Jarmon Pudasjärven kave-
reista monet ovat raken-
nusalan ammattilaisia. Mo-
net heistä ovat olleet Oulun 
omakotitaloamme remon-

toimassa vuosien varrella. 
Jarmo itse työskenteli vuo-
sina 1983-1991 kesät Asun-
toinsinööreillä. Monet 
Kurenalan, Kipinän ja Pu-
hoksenkin silloin raken-
nettujen rivitalojen pihat 
ovat Jarmon ja hänen työ-
kavereittensa tekemiä. Olen 
myös oppinut tuntemaan 
monet pudasjärveläiset mo-
niosaajina. Paikkakunnal-
ta löytyy esimerkiksi erin-
omaisia muusikkoja, jotka 
ovat perustaneet useita hy-
viä bändejä: IC Rock, Tanna, 

Kalmah, Woyzeck… Listaa 
voisi jatkaa pitkään. 

Korona-aika on ollut 
meille kaikille vaikea; se 
on kuitenkin osoittanut Pu-
dasjärvenkin osalta myös 
mahdollisuuksia. Pudasjär-
ven luonto ja paikkakun-
nan turvallisuus ovat jatkos-
sa entistä merkittävämpiä 
vetovoimatekijöitä sekä 
matkailijoille että paikka-
kunnalle muuttoa suunnit-
televille.

Merja ja Jarmo Paloniemi

Koillismaalla on hienot murtomaahiihtomahdollisuudet. 

Pudasjärven markkinoilta vuodelta 2018, Jarmo, appivan-
hemmat Aili ja Olavi Paloniemi, Sami sekä Merja. 

Merja Eppu Normaalin konsertissa Kurenalan koulun pi-
halla vuonna 2017.

Korona-ajan ylioppilas Sami Paloniemi vieraili vuonna 
2020 isovanhemmilla Kurenalla näytillä ja omalla äidillä 
Kuusamossa.

Äitienpäiväkäynniltä Kurenalla 2020.

Merja Paloniemellä on hy-
vät yhteydet Pudasjärvelle.
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Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi

KUN HALUAT 
PÄÄSTÄ EROON  

TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA  PUDASTORILLA.

PUDASTORI

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirpputorimyynti- /os-
toilmoitukset 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. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Teksti on 
toimitettava sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoit-
teeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan ilmoittaa yhteystietosi ja henkilötunnuk-
sesi laskutusta varten.

TyöSUORITUkSIA
Metsuriyrittäjä ottaa vastaan 
metsätyötä sekä raivaus- ja 
istutustöitä Siuruan alueelta. 
Oma korjuukalusto. P. 0400 
126 328.

Esillä sääntömuutos asia, liitto, yhdistys
Pidetään etäyhteydellä (TEMS) koronan takia 

ke 21.4.2021 alkaen klo 17.30.
Osallistujat ilmoittakaa sähköpostinne 

sirpa.timonen-nissi@pudasjarvi.fi linkkiä varten. Tervetuloa!

Pudasjärven JHL ry os. 330
sääntöMääräinen 
kevätkokous 2021 

Seppo Arvola Pudasjärven JHL ry, pj

korpisenperän vesien 
osakaskunnan (kalastuskunnan)  

vuosikokous
Korpisen kylätalolla 

su 25.4.2021 klo 12.00.
 Esillä sääntömääräiset asiat. Pöytäkirja nähtävänä 

26.4-10.5.2021 os. Korpisenjärventie 429A 
(p. 0400 120 234). Hoitokunta kokoontuu klo 10.30.

Hoitokunnan puheenjohtaja

kajastus ry:n 
sääntöMääräinen 

kevätkokous
ke 14.4. klo 14.45. Osviitassa.  

Hallitus kokoontuu klo 14.00. 
Tervetuloa!

MyyDÄÄN
Puistotie 3:ssa myytävänä 
saunallinen kaksio, siisti ja 
heti vapaa. Soita ja tule katso-
maan! Mielly, osta ja omista! P. 
040 564 1206.

Myydään Claas Rollant 46 
pyöröpaalain ja kääriä Elho 
1010. Koneet toimivat, huolle-
tut ja hyväkuntoiset. Lisätiedot 
046 811 4189 klo 16 jälkeen.

aitto-ojan kalaveden 
osakaskunnan  

vuosikokous 
Aittojärven koululla su 25.4.2021 klo 13.   

Esillä sääntömääräiset asiat sekä 
Tulevaisuus Livon vesillä -hankkeen kuulumiset.
Tarkastettu pöytäkirja nähtävänä Taavitsaisella 
Venkaantie 143, 14. päivän ajan kokouksesta. 

Hoitokunta

Kurenpojat tavoittelee 
miesten Futsal Ykkösen paikkaa
FC Kurenpoikien miesten 
joukkueen kausi Kakkosessa 
jäi koronatilanteen takia ole-
tettua lyhyemmäksi. Pohjoi-
sessa kuitenkin päästiin pe-
laamaan kokonainen kierros, 
jonka voittajaksi Kurenpojat 
selviytyi puhtaalla pelillä. 
Jo kauden alussa tavoitteek-
si asetettiin Ykkösen nousu-
karsintoihin pääsy. Koronan 
asettamien rajoitusten ta-
kia nousukarsintojen järjes-
tämisestä oli epävarmuutta 
ihan viime metreille. Lopul-
ta Kakkosesta oli kaksi halu-
kasta joukkuetta lähtemään 
tavoittelemaan paikkaa val-
takunnallisessa sarjassa Fut-
sal-Ykkösessä. Kurenpoikien 
lisäksi paikkaa havittelee 
Läntisen alueen FC Seinäjo-
ki.

Futsal-Ykkösestä putoaa 
suoraan alueellisiin Kakko-
siin kaksi joukkuetta. EBK 
Espoosta sekä IK Myran 
Kruunupyystä olivat kau-
den 2020-2021 suoria putojia. 
Kaksi seuraavaksi heikoiten 
Ykkösessä sijoittunutta jouk-
kuetta karsii ensi vuoden 
paikasta Kakkosen voittajien 
kanssa. Aiempina vuosina 
Kakkosen neljä joukkuetta 
ovat pelanneet keskinäisen 
loppusarjan, josta kaksi pa-

rasta on noussut suoraan Yk-
köseen. Tänä vuonna Kak-
kosesta kukaan ei noussut 
suoraan, vaan nousuhaluk-
kaat joutuvat kohtaamaan 
Ykkösen sijoille 9. ja 10. pää-
tyneet joukkueet. 

Karsintojen otteluparit ar-
vottiin maaliskuun viimei-
senä perjantaina. Joensuu-
lainen SC Riverball arvottiin 
FC Seinäjoen vastustajak-
si, ja Kurenpoikien kohtalo-
na on kohdata oululainen FC 
OPA. OPA on tuttu vastusta-
ja aiemmilta kausilta, ja sen 
yllätyksellisyys tiedetään. 

Kurenpojat ja OPA koh-
taavat toisensa karsintape-
leissä kahdesti. Otteluparin 
ensimmäinen peli pelataan 
Pudasjärvellä 11.4. Todella 
valitettavaa on, että paikal-
le ei voi ottaa yleisöä, mutta 
Kurenpojat lähettää live strii-
min Facebook-sivujen kaut-
ta. Jälkimmäinen ottelu pe-
lataan Oulussa 17.4. Myös 
sieltä pyritään lähettämään 
suoraa lähetystä netin kaut-
ta. Otteluparin voittaja sel-
viää kahden ottelun yhteis-
tuloksella. Tasatulokseen 
päädyttäessä ratkaisevana 
tekijänä ovat vierasmaalit. 
Mikäli tämänkin jälkeen ti-
lanne on tasan, pelataan jat-

ko-ottelu ja tarvittaessa ran-
gaistuspotkukilpailu.

Haaste tulee olemaan Ku-
renpojille valtava, ei kuiten-
kaan mahdoton. Ykkösen 
joukkueet ovat pelanneet 
läpi kauden, kun taas Kak-
kosen pelejä on ollut edel-
lisen kerran marraskuussa. 
Kurenpojilla on siis takanaan 
neljän kuukauden ottelu-
tauko. Karsintapeleihin py-
ritään saamaan paras mah-
dollinen kokoonpano, mutta 
valitettavasti loukkaantumi-
set, työesteet ja varusmies-
palveluksen suorittaminen 
kaventavat joukkueen pe-
laajarosteria sekä iskukykyä. 
Valmentaja Ville Hirvelä 
luottaa kuitenkin joukkuee-
seen, ja karsinnat lähdetään 
voittamaan.

P17 Futsal-Liiga  
päätökseen  
Pohjoisessa
Kurenpojat pelasi toisen 
kautensa P17 Liigassa. Kau-
den alku oli takkuinen, mut-
ta loppua kohti peli alkoi 
kulkea. Joukkue heräsi vali-
tettavasti kauteen aavistuk-
sen liian myöhään, ja lop-
pukaudesta otetut voitot 
eivät riittäneet enää mesta-

ruuskamppailuun. C-loh-
kossa Kurenpoikien oli tyy-
tyminen kolmanteen sijaan. 
Positiivista on se, että piste-
pörssin kymmenen parhaan 
joukosta löytyi kolme pu-
dasjärveläistä. Kauden teho-
kolmikko oli selkeästi jouk-
kueen leikillisesti nimeämä 
”serkukset” eli veljekset 
Barwani ”Pekos” Kabinga ja 
Ntambwe ”Yannick” Nkas-
hama sekä Otto Niemelä.

Kurenpoikien junio-
rit ovat ottaneet isoja harp-
pauksia kehityksessä. Pal-
lollinen pelaaminen sekä 
taktinen osaaminen ovat hy-
vällä tasolla. Pelaajista osa 
on noussut miesten mukaan 
harjoittelemaan, ja vastuu-
ta peleissäkin on jo löytynyt. 
Uusiakin pelaajia on saatu 
mukaan. Haasteellista val-
mennukselle onkin kehit-
tää sekä uusia pelaajia sarjan 
edellyttämälle tasolle että jo 
hyvinkin pitkällä taidoissaan 
ja tiedoissaan olevia pelaajia. 
Tulevaisuus näyttää valoi-
salta, ja ensi vuonna Kuren-
poikien joukkue siirtynee pe-
laamaan P19 Liigaa. 

Teija Niemelä

Pudasjärvi-lehdessä 25.3. oli vaalipostia, jossa kerrottiin 2018 
valtuustoaloitteesta pyörätien saamiseksi Pudasjärven kirkol-
le. Ajatus sinänsä hyvä, mutta minä itse olisin kyllä ensisijaises-
ti sen kannalla, että ensin kylän pyörätiet kuntoon, ennen kuin 
muita uusia rakentamaan!

Esimerkkinä Kauppatie, joka on kapea ja pyörätie olema-
ton! Se on lisäksi kallellaan ajotielle. Lisäksi Kauppatie on ko-
konaisuudessa alkuperäisellä pinnalla. Tie ei ole koko matkalta 
edes ”pyörätiestetty”. Ko. tiestö on saatava ensin kuntoon, en-
nen kuin uusia rakennetaan.

Tiestöt Kurenalla pyöräteineen sekä suojateineen on saa-
tava kuntoon viipymättä, ennen kuin kukaan rollaattorin/pyö-
rätuolin kanssa keikahtaa ajotielle!

Kauppatien ja muiden keskustan katujen/tiestöjen turvalli-
suuteen täytyy muutoinkin panostaa ja yksi ehdotus monien 
joukossa on saada esimerkiksi Kauppatielle yksisuuntainen lii-
kenne ja pyörätie leveämmäksi. Kustannukset si-
ten eivät olisi varmastikaan ylitsepääsemättö-
miä!

Esteettömyys kunniaan!

Kaisu Heikkinen
Kuntavaaliehdokas, (PS)

Pyörätiet kuntoon

Suomen Punaisen Ristin 
Pudasjärven ja Taivalkos-
ken paikallisosastot kut-
suvat kaikki mukaan vä-
hentämään yksinäisyyttä 
etsimällä uusia vapaaehtoi-
sia mukaan ystävätoimin-
taan. Paikallisosastot laa-
jentavat ystävätoimintaansa 
Kohdataan kylillä ja kes-
kuksissa -hankkeen avulla. 

Punaisen Ristin vapaa-
ehtoiset ystävät tuovat joka 
viikko iloa monen yksinäi-
seen arkeen. Korona-aika on 
lisännyt yksinäisyyttä kai-
kissa ikäluokissa ja vapaa-
ehtoisia ystäviä kaivataan 
entistä enemmän erityises-
ti Koillismaalla. Ystävätoi-
minta on tarkoitettu kaiken 
ikäisille ihmisille elämänti-

lanteesta riippumatta. Pu-
dasjärvelle etsitään eri-
tyisesti vapaaehtoisia ja 
yhteistyökumppaneita ys-
tävätoiminnan aktivoimi-
seen. Tavoitteena on yh-
teistyön käynnistäminen 
muiden paikallisten toimi-
joiden kanssa. 

– Jokainen voi olla ystä-
vä yksinäiselle. Erityistai-
toja ei tarvita, kyky kuun-
nella ja olla läsnä riittävät. 
Ystävän kanssa voi tehdä 
kaikenlaisia ihan tavallisia 
asioita, kuten ulkoilla, kah-
vitella, jutella tai käydä eri-
laisissa tapahtumissa. Ko-
rona-aikaan ystävän kanssa 
voi vaihtaa kuulumisia pu-
helimitse, sanoo Pudasjär-
ven paikallisosaston pu-

heenjohtaja Esa Erkkilä.

Ystäväkurssin kautta 
mukaan 
Mukaan vapaaehtoiseksi 
ystäväksi pääsee käymällä 
kolmen tunnin mittaisen ys-
tävätoiminnan peruskurs-
sin, joka antaa valmiudet 
toimia ystävätoiminnan va-
paaehtoisena. Ystäväkurs-
sin voi suorittaa helposti 
etäkoulutuksena verkossa. 
Seuraava kurssi järjestetään 
19.4. 

Kohdataan kylillä ja 
keskuksissa -hanke:
Kohdataan kylillä ja kes-
kuksissa -hankkeella vä-
hennetään ikääntyneiden 

yksinäisyyttä, lisätään osal-
lisuutta ja sosiaalista hyvin-
vointia sekä vahvistetaan 
heidän selviytymiskykyään 
arjessa ja arjen häiriötilan-
teissa. Kohdataan kylillä ja 
keskuksissa 2018-2021 on 
Ikäinstituutin ja Vallin koor-
dinoiman Elämänote -ohjel-
man osahanke, joiden yhtei-
senä tavoitteena on tukea 
haasteellisissa elämäntilan-
teissa olevien ikäihmisten 
kotona asumista ja vahvis-
taa heidän elämänhallin-
taansa. 

Hankkeen tavoitteena on 
kehittää vapaaehtoistoimin-
taan pohjautuvaa etsivää ja 
löytävää ystävätoimintaa, 
luoda vapaaehtoisten orga-
nisoimia kynnyksettömiä 

Yksinäisyyttä vähentämään vapaaehtoisella ystävätoiminnalla

Kuva: Joonas Brandt.

kohtaamispaikkoja ja kehit-
tää malleja kertaluonteiseen 
ja lyhytkestoiseen ystävätoi-
mintaan sekä verkostotyö-
hön. 

Marianne Sarre 
Hanketyöntekijä,  
Kohdataan kylillä ja  
keskuksissa -hanke
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Koronanepidemian leimaama vuosi on ollut Pohjois-Pohjan-
maan TE-toimistolle poikkeuksellinen. Epidemia vaikutti nopeas-
ti talouselämään ja kasvatti merkittävästi TE-toimiston asiakas-
määrää sekä tehtävien työvoimapoliittisten lausuntojen määrää. 
Vuosi toi sovellettavaksi myös useita väliaikaisia lakeja sekä 
haastoi TE-toimiston kehittämään sähköisiä palveluja ja toimin-
tamalleja.

Kuluneen vuoden aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston 
kokonaisasiakasmäärä oli enimmillään viime huhtikuussa, jolloin 
TE-toimisto palveli noin 56 300 asiakasta. Asiakkaista lomautet-
tuja oli tuolloin reilu 11 000.

− Asiakasmäärän poikkeuksellisen nopeaa kasvua kuvaa se, 
että uusia työnhakija-asiakkaita ilmoittautui maalis-huhtikuussa 
enimmillään noin 3 500 viikossa, kun tavallisesti uusia asiakkuuk-
sia alkaa keskimäärin 500 viikossa, kertoo palvelujohtaja Tarja 
Jokimäki Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta.

TE-toimiston yksi tehtävistä on hoitaa työttömyysturvaan 
liittyviä tehtäviä ja antaa työvoimapoliittisia lausuntoja. Työvoi-
mapoliittinen lausunto on TE-toimiston työttömyyskassalle tai 
Kelalle antama lausunto työnhakijan oikeudesta työttömyyse-
tuuteen. Vuonna 2020 annettiin kaikkiaan 210 691 työvoimapo-
liittista peruslausuntoa, mikä on 35 127 lausuntoa edellisvuot-
ta enemmän. Asiantuntijalausuntoja annettiin yhteensä 21 277, 
mikä on edellisvuoden tasolla.

Uusina asiakkaina TE-toimisto palveli myös työttömyystur-
vaa saavia yrittäjiä. Yrittäjät, joiden yritystoiminta oli epidemian 
vuoksi päättynyt tai yrittäjätulo oli vähemmän kuin 1 089 euroa 
kuukaudessa, ovat voineet ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimis-
toon ja saada työttömyysturvaa. Viime vuonna työttömyystur-
van piirissä oli noin 2 000 yrittäjää, joilla toimeentulo heikentyi 
koronan vuoksi. Yrittäjien työttömyysturvaan liittyviä lausuntoja 
annettiin yhteensä 4 694 kappaletta.

Positiivinen digiloikka sähköisissä palveluissa 
− Koronaepidemian takia asiakaspalvelu toteutettiin lähes koko-
naan sähköisesti, minkä vuoksi TE-toimiston toimintojen digitali-
soinnissa otettiin kehitysloikka, palvelujohtaja Jokimäki kertoo.

Vuoden 2020 aikana 94 prosenttia asiakkaista käynnisti työn-
haun Oma asiointi -verkkopalvelussa, missä käyttöaste nousi viisi 
prosenttia. Avoista työpaikoista 94 prosenttia ilmoitettiin TE-palve-
luiden Oma asiointi -verkkopalvelussa.

TE-toimisto järjestää asiakkaille työllistymistä edistäviä palvelu-
ja, kuten työnhaku- ja uravalmennuksia sekä työvoimakoulutuksia 
sekä tukee työnhakijoita esimerkiksi myöntämällä palkkatukea tai 
starttirahaa. Viime vuonna Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto myön-
si palkkatukea 2 262 henkilölle ja starttirahaa 280 henkilölle. Palve-
luihin, kuten valmennuksiin ja koulutuksiin, TE-toimisto ohjasi noin 
15 700 asiakasta. 

− Työvoimakoulutuksessa oli 3 600 henkilöä ja omaehtoisessa 
koulutuksessa työttömyysetuudella oli 3 662 asiakasta, kertoo pal-
velujohtaja Mari Tuomikoski.

Koronavuonna valmisteltiin myös työllisyyden kuntakokeiluja. 
Niiden avulla on käynnistetty muutos, jonka tarkoituksena on yh-
distää valtion ja kuntien työllisyydenhoidon resursseja, osaamista 
ja palveluja. 

− Hallitusohjelman mukaan kuntien roolia työllisyydenhoidos-
sa vahvistetaan. Tehokkaalla yhteistyöllä, jossa yhdistyvät kunkin toi-
mijan vahvuudet, voimme saada jotain uutta aikaan. Pohjois-Pohjan-
maan alueella valmistelua tehtiin kolmen eri kokeilun ja kaikkiaan 
16 kunnan kanssa, toteaa pudasjärveläislähtöinen TE-toimiston joh-
taja Maire Mäki.

Tiedotus TE-toimisto 

TE-toimisto kehitti palvelukykyään poikkeusoloissa

Onni potkaisi Piia Kipinää 
Koskitraktorin traktoriarpajaisissa
Koskitraktori Oy:n helmi-
kuun lopulla valmistunut 
uusi, entisten toimitilojen 
viereen rakennettu, liike on 
ollut avoinna maaliskuun 
alusta alkaen. Koko kuukau-
den ajan liikkeessä on ollut 
arvonnassa 4000 euron ar-
voinen, vm. 1965 Valmet 565 
traktori lisävarusteineen. Ar-
vontalippuja on täytetty ah-
kerasti päivittäin. Arvon-
ta tapahtui lauantaina 27.3. 
yleisön läsnä ollessa. Ar-
paonni osui pudasjärveläis-
lähtöiselle Piia Kipinälle, 
joka työskentelee lähihoitaja-
na Oulussa. 

Kipinä kertoi arpaonnen 
osuneen hänen kohdalleen 
aiemminkin. Joku vuosi sit-
ten hän voitti radion arpa-
jaisista Hesburgeriin vuoden 

Saatuaan tiedon trakto-
rin omistajuuden tuonees-
ta arpaonnesta, Piia Kipi-

nä kiiruhti Koskitraktorille 
katsomaan ja tutustumaan 

Valmet voittotraktoriinsa. 

hampurilaiset. Pilkkikisojen 
arpajaisista hän sai talviren-
kaat ja kerran K-raudan kil-
pailussa äidin täyttämällä ar-
palipukkeella työkalusarjan. 

Traktoria ei Piia Kipi-
nä aio viedä Ouluun, vaan 
se saa olla Marikaisjärvellä 
vanhempiensa Irma ja Pent-
ti Paavolan luona, jossa isolla 
pihalla on lumitöitä ja polt-
topuiden kuljettamisessakin 
traktoria tarvitaan. Traktoril-
la ajamisesta Piialla on koke-
musta vain lapsuudesta, jol-
loin ajeli joskus vanhempien 
Fergusonilla.  HT

Pääsiäinen on kevään merk-
ki. Se vietettiin jo toisen ker-
ran koronan kurittamana. Ei 
olisi vuosi sitten uskonut, 
että tätä tarkasti rajoitettua 
elämää jatketaan yhä edel-
leen.

Oltiin maaliskuussa viime 
vuonna Puolangan Eläke-
läisten kanssa virkistysreis-
sulla Kuopion Rauhanlah-
dessa. Matkan suunnittelijat 
olivat onnistuneet ohjelman 
laatimisessa erinomaisesti. 

Monenlaisen ajanviet-
teen ja rentoutumisen lomas-
sa kuunneltiin ja katseltiin 
tiedotusvälineistä korona-
uutisia, THL:n tiedotustilai-
suuksia ja nuoren pääminis-
terin rauhallisen pontevia 
puheenvuoroja.

Synkkiä enteitä alkoi olla 
ilmassa. Käytiin Kuopion 
teatterissa. Olipahan raken-
nettu erinomainen näytel-
mä Juice Leskisen musiikin 
ja elämäntarinan vankalta 
perustalta. Pestiin käsiä ah-
kerasti ennen ja jälkeen näy-
töksen!

Seuraavana päivänä kuu-
limme, että teatterin kaikki 
esitykset peruttiin, koko oh-
jelmisto seisahtui! Meidän 
porukka ehti kuin ehtikin 
käydä nauttimassa viimei-
sen esityksen ennen teatte-
rin ensimmäisiä koronasul-
kemisia.

Kylpylän hoitotilanteissa 
alkoi aistia henkilökunnan 
huolestumista tulevaisuu-
desta. Asiakkaat olivat kuu-
lemma peruneet systemaat-
tisesti lomiansa. Asiakkaat 
pelkäsivät koronaa ja henki-
lökunta lomautuksia. Ravin-
tolassa desinfioitiin pöytiä 
tuhkatiheään. Tuntui oudol-
ta, vähän pelottavalta.  Käsi-
desiä alkoi kulua yhä enem-
män.

Päätettiin puolison kans-
sa, että loppuloma pysytään 
hotellissa, ainoastaan kyl-
pylän palveluita käytettiin. 

Näin se kohdallamme al-
koi, nyt jo yli vuoden mit-
tainen erkaantuminen muis-
ta ihmisistä. Vuosi sitten ei 
oikein tiedetty, miten pitäi-
si toimia. Kasvomaskeja os-
tettiin laatikko, olivat turka-

sen kalliita. Kotikunta järjesti 
pikaisesti kauppapalvelun, 
vaikka ostosten kuljetus vaa-
ti todella pitkiä matkoja. Pa-
lattiin vanhaan aikaan. 1970 
–luvulla oli ainakin Kainuus-
sa tyypillistä tilata ostokset 
puhelimitse ja ne tuotiin ke-
rättyinä kotiin. Vanha konsti 
otettiin siis käyttöön. 

Vähitellen on hommaan 
sopeuduttu. Kuorolaulu-
hommat piti lopettaa, kone-
neulontakurssit peruttiin, 
eikä niihin olisi kyllä uskal-
tanut mennäkään. Onneksi 
Pudasjärveltä löytyi laules-
keluun henkireikä!  Kasvo-
maskeja on ostettu toinen ja 
kolmaskin satsi. Kaupassa 
asiointiini kuuluu automaat-
tisesti hengityssuojain ja ker-
takäyttökäsineet. Kukaan ei 
katso enää varustustani hi-
taasti.

Harmillista on ollut jälki-
kasvun, lasten ja heidän per-
heidensä tapaamisten vähäi-
syys. Kesällä voitiin jo vähän 
huokaista helpotuksesta, 
mutta syyslomien jälkeen 
tautiruljanssi on vain pahen-
tunut. Koko maa saa kärsiä 
asutustihentymien kansa-
laisten huolimattomuudesta 
terveyden suojelun suhteen.

Onneksi rokotukset toi-
mivat ja sitä suojaa on jo saa-
tukin.  Internetin etäyhtey-
det toimivat erinomaisesti, 
kiinteä valokuituverkko on 
osoittanut tarpeellisuutensa. 
Kokouksiin on voinut osal-
listua etänä ja espanjan kie-
len opettaja tulee sähköises-
ti olohuoneeseen. Karaoke 
pauhaa kotona ja laulu rai-
kaa. Neulekoneesta putoi-
lee puseroita, joogasukkia ja 
muita neuleita, vaikka nii-
den tarpeellisuudesta aio-
tulle käyttäjälleen ei aina ole 
tietoa. Naapurin isäntä ke-
hui kyllä villahousujen mal-
lia, kun niitä hänelle sovitel-
tiin. Nettikauppa pelaa, posti 
kantaa lankapaketteja iloi-
sesti portaalle asti. Ja posti-
poika hymyi-
lee!

Kaarina 
Daavittila 

Kuulumisia kirjoittaa Pudasjärvi-lehden pyynnöstä 
kuusi vuotta Pudasjärven kaupunginjohtajana 

työskennellyt Kaarina Daavittila. Hän on 
pudasjärveläislähtöinen, Kurenkylästä syntyisin. 
Hän viettää eläkepäiviään Utajärven Särkijärvellä 

yhdessä miehensä Jouko Daavittilan kanssa.

Kevättä ilmassa 
– Kaarina Daavittilan tervehdys

Hoivatilojen toimitusjohtaja Jussi Karjula kysyi kolumnissaan ovat-
ko yritykset kuntien uhka vai mahdollisuus (Kaleva 20.3.). Kunta-
laisena ja luottamushenkilönä hihkaisen välittömästi vastaukseksi: 
yritykset ovat kuntien perustavaa tasoa oleva mahdollisuus kun-
nan elinvoiman ja hyvinvoinnin ylläpitäjinä ja parempaan kehityk-
seen kirittäjinä. Jokainen kuntaan perustettu yritys, oli se pienempi 
tai suurempi, on kunnan kasvoja kohentava toimenpide niin talou-
dellisesti, sosiaalisesti kuin henkisesti. Vahva yritystoiminta takaa 
kuntalaisille monipuolisemmat palvelut ja voimaantumisen tun-
teen ja kokemuksen. Mitä laajempi, monialaisempi ja näyttäväm-
pi kunnan yritystoiminta on, sitä varmemmin kuntalaiset saavat yl-
peinä paukutella eteläpohjalaiseen tapaan henkseleitään tuumaten 
” me ollaan meiltä ja muut ovat meidän krannista”.

Karjula puhuu kunnan asenneilmapiiristä, yritystoiminnan ar-
vostuksesta ja pienistä teoista, joilla on yllättävän suuri merkitys 
niin yrittäjiksi kuntaan tuleville, kunnassa jo oleville yrityksille ja 
yritysten toimintojen tuloksista nauttiville kuntalaisille ja kunnas-
sa vieraileville ihmisille. Kun kunnassa ja kunnasta lähtee ja vaikut-
taa koko ajan vahva yritysmyönteinen kuva ja mielipideilmasto ol-
laan jo mukavasti päästy hyvään antoisaan vauhtiin. Kaavoitus- ja 
tonttipolitiikan, tärkeän yritysneuvonnan ja tuen nopea tarjonta, 
nykyaikaisten ja toimivien yhteyksien takaaminen sekä yrittäjien 

oikea kuuleminen ja kehitysideoiden vakavasti ottaminen kunnan 
suunnitelmissa ja päätöksenteossa ovat viesti kunnan ymmärryk-
sestä yritystoiminnan olevan kunnalle ja yrittäjälle todellinen mah-
dollisuus. Jokainen kuntalainen on kuntansa mainoshenkilö. Posi-
tiivinen ja kunnan erityiset hyvät yritys- ja toiminta ominaisuudet 
ja mahdollisuudet reippaasti ja rehellisesti esiin tuova puhe an-
taa kunnasta yritystoimintaankin houkuttelevan kuvan sekä itsel-
le että kunnan rajojen ulkopuolella olevalle kuulijalle/katsojalle/
lukijalle.

Kaikki kuntalaiset, luottamushenkilöt mukaan lukien, eivät 
ole luonnostaan taitavia hissipuheen tai pitchauksen pitäjiä eivät-
kä välttämättä tiedäkään kaikkia kunnan yrittäjyyttä kannustavia 
asioita. Ei tarvitse ollakaan eikä hallitakkaan kaikkea tietoa, sillä ta-
vallinen aito, innostava ja kiinnostava puhe omasta kunnasta toimii 
vallan tuloksekkaasti. Jos itse ei itse tiedä ratkaisua kysyjän esittä-
mään kysymykseen on kohteliasta ja kunnioitet-
tavaa kuitenkin osata ohjata asiasta kiinnostunut 
oikean tiedon antajan puheille tai luvata selvittää 
asia ja antaa vastaus myöhemmin.

Sointu Veivo
Kuntavaaliehdokas (Keskusta)

Yritykset ovat kuntien mahdollisuus ja voimavara

PUDASJÄRVEN  
SEURAKUNNASSA ON AVOINNA

NUORISOTYÖNOHJAAJAN SIJAISUUS  
ajalle 17.5.–30.11.2021, sijaisuuden perusteena vakituisen 
viranhaltijan virkavapaus ja

SEURAKUNTAMESTARIN KESÄLOMAN SIJAISUUS 
kesäloman sijaisuus ajalle 21.6.–8.8.2021

Lisätietoja avoimista tehtävistä:  
www.pudasjarvenseurakunta.fi/info-ja-asiointi/avoimet-tyopaikat
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Pudasjärven Riistanhoitoyhdistys tiedottaa 
Hirviluvat haussa

Hirvieläimen pyyntilupaa 
on haettava viimeistään 30. 
päivänä huhtikuuta Suo-
men riistakeskukselta. Sekä 
sähköisen että paperisen 
(sähkö- tai kirjeposti) hake-
muksen tulee olla perillä vii-
meistään viimeisenä määrä-
päivänä 30.4. Jotta on päästy 
tähän vaiheeseen, on Pudas-
järvellä valtion mailla met-
sästävien pitänyt hakea ns. 
alueosoitus, ellei sitten hir-
vilupia hakevassa poru-
kassa ole pelkästään paik-
kakuntaoikeuden omaavia 
metsästäjiä. Tätä rumbaa 
sivusta seuranneena täy-
tyy todeta, että metsästys-
paineet Pudasjärven valtion 
maille ovat viime vuosina 
kasvaneet, liekö selittävänä 
tekijänä poronhoitoalueen 
ulkopuolella olevat susipai-
neet tai sitten Pudasjärven 
tasaisena pysynyt hirvikan-
ta. 

Paikallisella tasolla Pu-
dasjärven riistanhoitoyh-
distys on kokoontunut kah-
desti ja palaveria on pidetty 
myös Oulun riistakeskuk-
sen vastuuhenkilöiden ja 
Oulu 2 hirvitalousalueen jä-
senten kanssa.

Riistanhoitoyhdistyk-
sen hallitus onkin tulevaa 
hirvikautta ajatellen hy-
väksynyt riistakeskuksen 
esityksen Pudasjärven jaka-
misesta kanteen hirvivero-

tuslohkoon, olkoon ne nyt 
nimeltään eteläinen ja poh-
joinen lohko.  Lohkojen raja 
kulkee tielinjassa Puolan-
langantie (KT78), Kuusa-
montie (VT20), Ranuantie 
(KT78), Siuruantie (KT855).

Oulun riistakeskuksen 
selvityksessä on ilmennyt, 
että viime kautena pohjoi-
sessa lohkossa ammuttiin 
eläimiä 680, eli 1,81/1000 
ha, vasojen kaatoprosentti 
43,8. Eteläisen lohkon vas-
taavat luvut 234 hirveä, eli 
1,11/1000 ha, vasoja 41 pro-
senttia. Lupia alueille oli 
myönnetty tasasuhteessa 
hehtaareihin nähden. Myös 
hirvien aiheuttamat metsä-
vahingot tukevat hirvikan-
nan määrällistä jakautumis-
ta lohkojen välille.

Luken antamien hirvi-
kanta-arvioiden perusteella 
on tulevan syksyn lupamää-
riksi Oulu 2 -hirvitalous-
aluepalaverissa määritelty 
720-760, edellisen vuoden 
lupamäärä oli 856 ja kaato-
prosentti 84, saaliiksi muut-
tui täten 717 lupaa. 

Riistanhoitoyhdistyksen 
hallitus päätti esittää lupa-
määräksi 760 lupaa, mitkä 
jaettaisiin siten. että eteläi-
nen lohko saisi 225 lupaa ja 
pohjoinen 535 lupaa. Halli-
tus edellyttää lupapäätök-
siin myös aikuisehtoa siten, 
että 50 % kaadetuista hirvis-

Jutun kirjoittaja Vesa Teivaanmäki käy hirvijahdissa Pyytölän Jahtiveikoissa. Hirvenmet-
sästyksen perustoimintakuvassa odotetaan hirven perään lähteneen Tihisten koiralta 
mitä ja missä tapahtuu. Kuvassa Tauno Moilanen, Tarja Tihinen, Kalle Tihinen, Kalervo 
Koivu ja Vesa Teivaanmäki. Kuva Janne Moilanen. 

tä on vasoja. Lisäksi suosi-
tellaan puolet aikuisten lu-
vista olevan uroita ja puolet 
naaraita.

Kun aiemmin oli ns. tas-
ajako koko Pudasjärven 
alueella, nyt pohjoinen saa 
25,4 % enempi suhteessa 
lupia. Huomattakoon, että 
molemmat lohkot saavat 
kuitenkin enempi lupia kuin 
mitä viime vuonna niissä to-
siasiallisesti käytettiin.

Hallitus päätti lohko-
jaosta niillä reunaehdoilla, 
että lohkojakoa ja lupamää-
rää lohkojen välillä seura-
taan vuosittain ja päätetään 
asian jatkosta sen mukaan, 
miten metsästys on mennyt 
ja minkä verran ja minkälai-
sia hirviä on kaadettu. Va-
saprosentti on tärkeä tekijä, 
samoin kuin uros/ naaras –
suhde aikuisissa eläimissä. 
Lohkojaolla pyritään nimen-
omaan turvaamaan tasainen 
ja tasalaatuinen hirvikanta 
koko Pudasjärven alueella. 

Tämänkaltaisen lohko-
jaon on mahdollistanut riis-
takeskuksen parantuneet 
järjestelmät, joilla lupia 
määrättäessä kartta-aineis-
to voidaan digitoida ja riis-
tapäällikön mukaan jokai-
nen aari voidaan huomioida 
erikseen oikeaan lohkoon. 
Näin ollen lohkojen reunas-
sa olevat seurat/seurueet 
saavat lupansa sen mukaan, 

missä maat sijaitsevat. Työ-
tähän tämä tietenkin teettää, 
vaan riistapäällikkö lupasi 
lupien olevan käsissä, kun 
se hetki koittaa - niin se on-
kin epävarmaa vielä, milloin 
se hetki on. Muuttuuko hir-
venmetsästyksen aloitus ai-
emmaksi vai ei! 

Melkein päivittäin mei-
käläiseltä kysytään ampu-
makokeista, tuleeko lisää ns. 
armovuosia?

Armovuosista en tiedä. 
Sen tiedän, että Suomussal-
mella ammutetaan koeam-
muntoja koko ajan ja us-
konpa, että toukokuussa 
Hanhiojallakin paukkuu, 

vaan kuka nykyaikana mi-
tään tietää.

Vesa Teivaanmäki
toiminnanohjaaja/  
Pudasjärven rhy

Metsästysseurojen ja hirvenmetsästykseen 
aikovien seurueiden luvanhakijoiden olisi syytä 

tutustua alla olevaan sivustaan ja ohjeisiin. 
https://riista.fi/metsastys/lupien-haku/pyyntiluvat/hirvielaimet/

Taigavireen ravintolatoiminnalle kansainvälinen Green Key -ympäristösertifikaatti
Taigavireen Syötteen luontokeskuksella toimiva 

Kahvila Korppi on saanut ensimmäisenä 
pudasjärveläisenä yrityksenä tunnetun 

kansainvälisen ympäristösertifikaatin, Green 
Keyn. Green Key -merkki on tunnustus 

pitkäjänteisestä ja monipuolisesta ympäristö- ja 
vastuullisuustyöstä.

Green Key -ympäristöserti-
fioituja matkailutoimijoita 
on tällä hetkellä Suomessa 
yli 150. Maailmanlaajuises-
ti Green Key toimii 65 eri 
maassa, ja sertifikaatin on 
saanut yli 3 200 kohdet-
ta. Taigavire on ensimmäi-
nen Pudasjärven ja Syötteen 
alueen yritys, jolle merkki 
on myönnetty. Green Key 

-sertifikaatti ohjaa osaltaan 
ympäristötyön kehittämis-
tä, mutta sillä on merkitys-
tä myös esimerkiksi markki-
noinnin kannalta.

– Meille ympäristöasioi-
den huomioiminen ja vas-
tuullinen toiminta on ollut 
itsestään selvää jo pitkään. 
Nyt tälle työlle on saatu 
myös kansainvälinen tun-

nustus, jonka merkitys nä-
kyy kasvavassa määrin niin 
kotimaisilla kuin kansain-
välisilläkin matkailumark-
kinoilla, toteaa Taigavireen 
yrittäjä Janne Autere.

Käytännön toimia 
kestävän matkailun 
hyväksi
Green Key -sertifikaatti tar-
koittaa, että yritys on sitou-
tunut toteuttamaan kestä-
vää matkailua. Tämä näkyy 
yrityksen päivittäisessä toi-
minnassa muun muassa ve-
den- ja energiankulutuk-
sen säästämisenä, jätteiden 
ja hävikin vähentämisenä 

sekä kierrätyksen tehosta-
misena, lähi- ja luomutuot-
teiden käytön lisäämisenä 
sekä ympäristömerkittyjen 
puhdistusaineiden ja pape-
reiden käyttämisenä. Myös 
asiakkaita kannustetaan 
ympäristöystävälliseen toi-
mintaan.

– Vaikka Green Key -ser-
tifiointi on myönnetty Tai-
gavireen kahvila- ja ravinto-
latoiminnalle, noudatamme 
samoja periaatteita myös 
ohjelmapalveluissa ja muis-
sa toiminnoissamme. Esi-
merkiksi retkillä liikumme 
ympäristöä säästäen, kerta-

käyttöisiä astioita välttäen 
ja tuomme palatessa roskat 
aina mukanamme kierrätet-
täväksi edelleen, kertoo Au-
tere.

Jatkuvaa  
kehitystyötä
Ympäristöystävällisyyden 
ja vastuullisuuden kehittä-
minen on Taigavireellä jat-
kuva prosessi. Green Key 
-sertifikaatti tuo kehittämis-
työhön selkeyttä ja tavoit-
teellisuutta, kun seuraavil-
le vuosille tulee määrittää 
konkreettiset kehityskoh-
teet ja seurata niiden toteu-

tumista. Ohjelmaan kuulu-
vat paikan päällä tehtävät 
auditoinnit, jotka tehdään 
alussa vuosittain ja sen jäl-
keen kolmen vuoden välein.

– Meillä Taigavireel-
lä seuraavan vuoden kehit-
tämiskohteita ovat muun 
muassa hiilidioksidipäästö-
jen kompensointi, luomu- 
ja lähituotteiden lisääminen 
sekä ympäristöasioista asi-
akkaillemme tiedottaminen, 
kuvailee Taigavireen toinen 
yrittäjä Terhi Taikavaara.

Pudasjärvi-lehti

Terhi Taikavaara ja Janne Autere aloittivat kahvilayrittäjinä Syötteen luontokeskuksella 
kesällä 2019. 

Taigavireen Syötteen Luontokeskuksella toimiva Kahvila Korppi -yritykselle on myönnet-
ty Green Key -ympäristösertifikaatti. Kuva: Saara Airaksinen, Metsähallitus.


