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Rytingin kauppa 
M-ketjun väreihin 

pääsiäisen jälkeen s. 4

Pintamon Kyläseura 
laajentaa ja kehittää 

karavaanarialuetta s. 12
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Fysioterapiaa ja ryhmäliikuntapalveluja 
Lääkäriasema Medipudaksen tiloissa

www.katri-fysiokv.fi  |  0400 767795

Kulttuuripalvelut

6.4.-5.5.2021
"Mielen vapaus"

Taidehuone Pohjantähti

Pauliina Rentola   Mukana Hirsikampuksen oppilaiden töitä.

Avoinna ma-ke 13-20   la-su 13-17    to-pe suljettu
Teollisuustie 1, 93100 Pudasjärvi   puh. 040 8266586 

Taksinkuljettajan ovi on auki!!
Seuraava koulutus starttaa

Kuusamossa 17.4.2021

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan nyt verkossa tai soita 050 5680 884
https://epicacademy.fi/pages/taksikoulutukset

30 vuotta luotettavaa ompelukonekauppaa toisessa polvessa

MA 19.4. KLO 11-17 
SuOjALinnA, urheilutie 2

Järj. Pekkalan Ompelukone p. 0400 883 121

30 vuotta luotettavaa ompelukonekauppaa toisessa polvessa

VUODEN 2020 OMPELU- JA
SAUMAUSKONEIDEN
LOPPUUNMYYNTI

BERNINA • BERNELLA • PFAFF • JANOME • SINGER • HUSQVARNA • ROYAL • JUKI • EVA

LA 30.1. klo 10-15
KESTILÄN KISAPIRTTI, SEURANTIE13

 Järj. Pekkalan Ompelukone p. 0400883121

HYVITÄMME VANHOISTA KONEISTA RIITTÄVÄSTI!

Meiltä myös helppokäyttöiset
KOULUKONEET

koulu- ja kotikäyttöön.
Täystakuu 5 vuotta.

Myös ompelukoneita, jotka
OMPELEVAT VAIVATTA

paksua nahkaa ja 12-16 -kertaista 
farkkua ja ohutta silkkiä.

Saumauskoneita
JOKA LÄHTÖÖN!

Rajoitettu
erä!

Uusi Bern
TÄYSAUTOMAATTI

195€

OSTETAAN OMPELU- JA SAUMAUSKONEITA!

Ompelukoneiden PERUSHUOLTO
kaikki merkit
Saman päivän aikana 50€

BERNINA • BERNELLA • PFAFF • JANOME • SINGER • HUSQVARNA • ROYAL • JUKI • EVA

OSTETAAN OMPELU- JA SAUMAUSKONEITA!
HYVITÄMME VANHOISTA KONEISTA RIITTÄVÄSTI!

Saumauskoneita
jOKA LÄHTÖÖn!

Uusi Bern
TÄySAuTOMAATTi

195€ Rajoitettu
erä!

HuOLTO: KAiKKi MERKiT
Saman päivän aikana.

Meiltä myös helppokäyttöiset
KOuLuKOnEET
koulu- ja kotikäyttöön.

Täystakuu 5 vuotta.

Myös ompelukoneita, jotka
OMPELEVAT VAiVATTA

paksua nahkaa ja 12-16 -kertaista
farkkua ja ohutta silkkiä.

Avoinna: 
Ma-To klo 10-17, Pe 10-15, La suljettu

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 28.4., ke 19.5. ja ke 2.6.

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

1-.

NELSON GARDEN SiEmENEt

PAiNEPESuRi NiLfiSk 
D140.4-9 LuxuRy CAR x-tRA
Huipputason painepesuri, joka on 
täynnä laadukkaita ominaisuuksia, kuten 
pitkä joustava paineletku integroidulla 
letkukelalla, teleskooppinen vetokahva, 
luotettava ja itseimevä metallipumppu. 

Ota 4 maksa 3, 
tarjOamme edullisimman!

349-.Mukana täydellinen 
autonpesusetti.

SADASTA TOISELLE
– Pudasjärven Osuuspankin 100-vuotisjuhlarahaston

tarkoitus on tukea ja edistää monipuolista henkistä ja taloudellista  
hyvinvointia ja menestystä Pudasjärvellä.

Pyydämme yksityisiä henkilöitä ja eri yhteisöjä tekemään esityksiä ja 
aloitteita rahaston toimikunnalle avustusten, apurahojen ja palkintojen 

myöntämiseksi rahaston varoista. Näitä voidaan myöntää erilaisille yhteisöille 
taloudellisesta innovatiivisuudesta tai innostavasta kulttuurillisuudesta 
taikka muista rahaston tarkoitusta edistävistä ansioista tai aloitteista.

Kirjalliset esitykset ja aloitteet perusteluineen pyydetään toimittamaan 
11.5.2021 mennessä postitse tai sähköpostilla osoitteeseen: 

Pudasjärven Osuuspankki, Pertti Purola, PL 14, 93101 PUDASJÄRVI tai pertti.purola@op.fi

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa toimitusjohtaja Pertti Purola, p. 044 7797 100.

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.

Opel Astra 1,6 bens. vm. 
2000, TOSI HALPA, AUTO-
MAATTI, kahdet hyvät ren-
kaat, aj. 257 100 km, kats. 
8/2020.   
 800 €

Toyota Carina E XLI 1,6 
bens, vm. 1995, HYVÄ VAN-
HUS, kahdet renkaat, jako-
hihna vaihdettu, kats. 6/20, 
aj. 378 000 km.  
 1200 €

Toyota Corolla  farmari 
1,4 diesel, vm. 2005, HAL-
PA, juuri katsastettu, kah-
det renkaat, ilmastointi aj. 
451 000 km, webasto.    
 1700 €

Myytävänä KuusaMon MuiKKua ja Muuta savuKalaa
PE 16.4. s-MarKEtin Pihalla Klo 8.30–11.00.

P. 044 013 1493/viljo KarjalainEn. säävaraus.

OSTAMME ELÄMÄNTYÖTÄ

Pölkky Oy | puh. 020 764 0200 | sähköposti: office@polkky.fi

Kaikki puunostajamme näet osoitteesta www.polkky.fi
(Puunhankinta > Myy Metsää)

Ota yhteyttä verkossa tai soita 044 413 3100

Oletko myymässä metsää? Toisille metsänomistus on rakas 
harrastus ja toisille elämäntyö. Meille perhe, luottamuksellisuus ja 
pohjoiset juuret ovat kaikki kaikessa. Ota yhteys lähimpään Pölkyn 
hankintaesimieheen ja solmi sekä sinua että metsääsi hyödyttävä 

kumppanuussuhde, joka kestää läpi elämän.

HAUKIPUDAS, II, KIIMINKI, 
MUHOS, OULU, PUDASJÄRVI, 
YLI-II, YLIKIIMINKI
Vilho Koivisto 040 167 8961
vilho.koivisto@polkky.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

Rakkaamme

Tyyne Maria
TiMonen
o.s. Hanhisuanto
s. 28.8.1925 Pudasjärvi
k. 22.3.2021 Pudasjärven tk:ssa

Äitiä, mummoa ja iso mummoa 
Syvästi kaivaten

Kauko perh.
Rauni ja Tarmo
Paula ja Juha perh.
Seppo perh.
Markku ja Laila perh.
Tero ja Satu perh.
Eeva-sisko perh.
Sukulaiset ja ystävät

Äiti rakkahin on pois nukkunut,
mummeli kultainen taivaaseen muuttanut.
Saatoimme Hänen uneen rauhaisaan
Isän vierelle nukkumaan

Siunaus toimitettu 10.4.2021 läheisten läsnä ollessa
Kiitos Kotilalvelun ja Kurenkartanon henkilökunnalle

Entisajan elämäntarinoita tallennettu Paluu -kirjaan
Pudasjärveläinen Vilho Ou-
tila julkaisi entisajan elä-
mästä kertovan kirjan Pa-
luu. Kustantajana on hänen 
perustamansa yritys Kolla-
ja Galleria Oy. Kirja kertoo 
arjen sankareiden entisajan 
elämästä, miten elettiin maa-
talouden luopumisen aika-
na, uuden perheenjäsenen 
syntymisestä ja kastetilai-
suudesta aina häiden viet-
toon sekä hautajaisista. Elä-
män todellista kiertokulkua 
Pudasjärvellä 1900-luvun al-
kupuolelta lähtien. Sen ajan 
ihmiset ovat arjen sankarei-
ta. Helpolla ei aina päästy ja 
kaikki ei ollut itsestään sel-
vyyksiä. Rankkoja aikoja on 
eletty, mutta niistä on selvit-
ty suomalaisella sisulla.  

Outila kertoo kirjoitta-
neensa kirjaa 20 vuoden ajan 
ja parannellut ja täydentä-
nyt sitä peräti yhdeksän eri 
kertaa. Taittotyö suoritettiin 
VKK-Media Oy:ssä, taittaja-

na Katariina Niemitalo. Ko-
vakantinen, 368 sivuinen, 
kirja painettiin Punamusta 
-kirjapainossa. 

-Kirjassa on tarinoita, joita 
olen kuullut lapsesta saakka 
vanhoilta ihmisiltä. Ne ovat 
minulla päässä kuvina, jot-
ka olen sitten tallentanut kir-
jaan, mainitsi Outila. 

-Kun aloitin kirjan luke-
misen, se piti lukea siltä is-
tumalta loppuun. Niin mie-
lenkiintoinen se on, on ollut 
palautteena kirjan lukijoilta. 

Kirjaa on myytävänä 35 
euron hintaan kirjailijalta it-
seltään ja kesäisin sitä on 
saatavana Kipinässä Kol-
laja Galleriassa valtatie 20 
varrella, Juustokievarin ja 
Niemitalon Juustolan lähel-
lä, valtatien toisella puolen. 
Galleriassa tulee olemaan 
kahdessa rakennuksessa ja 
pihalla kesänäyttely, jossa on 
esillä Outilan tekemiä pui-
sia reliefejä sekä hänen Iijoen 

Kirjan kirjoittaja Vilho Outila ja 
taittotyön tehnyt Katariina 
Niemitalo VKK-Mediasta ovat 
tyytyväisiä juuri painetusta 
Paluu -kirjasta. 

varrelta löytämiään kivikau-
den esineitä, joukossa osa 
hyvin arvokkaitakin.

Paluu on Vilho Outilan 
neljäs teos. Aiemmin hän on 
julkaissut runoteokset Isän 
rakkaus v. 2002, Heikon ka-
jon tavoitan 2004 ja Erämaa-
kaupunki 2013.  HT

Kirjatilaukset á 35 €
Vilho Outila 

040 540 6238 
vikke39@gmail.com

Toinen sunnuntai pääsiäisestä on Hyvän 
paimenen sunnuntai. Päivän virret ja Raa-
matun kertomukset tuovat eteemme Kris-
tuksen hyvänä paimenena.

Hyvä paimen vertauksessa Jeesus ver-
taa itseään paimeneen, joka pitää huolta 
lampaistaan ja jos joku on eksynyt laumas-
ta, paimenen tehtävä on etsiä ja tuoda ek-
synyt takaisin. Jeesuksella on myös sellaisia 
lampaita, jotka eivät ole samasta tarhasta, 
mutta niitäkin Hän paimentaa.

Kuva Hyvästä paimenesta laumansa kes-
kellä, karitsa sylissään ja paimensauva toi-
sessa kädessään on kauneimpia kuvia, joka 
monelle meistä on jäänyt jo lapsuudesta 
mieleen. 

Paimenpsalmissa (ps. 23:1) on kuvattu, 
miten ”Herra on minun paimeneni, ei minul-
ta mitään puutu.”  Paimenen tehtävä on joh-
dattaa laumaa vihreälle niitylle, ja lauman 
keskellä kulkiessaan neuvoa, rohkaista ja va-

roittaa. Hänen tehtävänä on myös huoleh-
tia siitä, ettei kukaan eksyisi laumasta pois. 
”Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumas-
ta harhautuneen, minä sidon murtuneen jalan, 
minä hoivaan uupunutta” (Hes. 34:16). Oi-
kea paimen hoitaa tehtävänsä ja pitää huo-
len jokaisesta lampaastaan. Lammas saa ko-
kea olonsa turvalliseksi, sillä se voi luottaa 
paimenensa uskollisuuteen. 

Jeesus haluaa esimerkillään tehdä meistä 
itsensä kaltaisia ja Hän opettaa, miten mei-
dän tulisi suhtautua toinen toisiimme. Poh-
diskelimme Minna opiskelijan kanssa, että 
maallisessa elämässä me ihmiset olemme 
kuin vertauksen lampaat, me emme aina 
selviä kaikesta yksin. Diakonityössä kohda-
taan erilaisessa elämäntilanteessa olevia ih-
misiä – heitä, ketkä tarvitsevat toista ihmis-
tä avuksi ja turvaksi, sekä oppaaksi elämän 
suunnan näyttäjäksi. 

Onko vertaus Jeesuksesta hyvänä pai-

menena, joka etsii laumastaan eksyneen 
lampaan, kenties liiankin tuttu ja helppo 
ohittaa sen enempää ajattelematta? Mitä-
pä, jos pysähtyisimme pohtimaan, mitä ker-
tomus voisi meille merkitä? Herra on hyvä 
paimen, sen me tiedämme, mutta minkälai-
nen paimen minä olen sille ”laumalle” johon 
elämä minut laittoi – kanssakulkijaksi, per-
heen, ystävien, tai vastaantulijoiden keskellä. 

Niin kuin Jeesus hyvänä paimenena joh-
dattaa meitä, monesti eksyneitä elämän vai-
keuksien keskeltä turvaan – samalla taval-
la me voimme johdattaa lähimmäistämme 
vaikeuksien ääreltä koh-
ti turvasatamaa. 

Minna Liikanen 
sh. opiskelija
Helena 
Koivukangas, 
diakoni

Herra on minun paimeneni

Saimme viime viikolla suru-uu-
tisen Komista.  Pudasjärven 
ja Komin yhteistyön rakenta-
ja Valeri Toropov nukkui pois 
9.4.2021. 

Viesti meille tärkeän yhteis-
työkumppanin ja ystävän pois-
menosta koskettaa meitä suu-
resti. Vaikka sydämissämme on 
suuri suru, niin olemme kiitol-
lisia siitä kaikesta mitä saimme 
kokea ja oppia hänen avullaan. 
Hän rakensi kansojemme välis-
tä kulttuuriyhteistyötä suurel-
la sydämellä ja iloisella mielel-

lä. Tämä pitkäaikainen yhteistyö 
rakentui vahvalle luottamuksel-
le ja ystävyydelle.

Mestari ja taiteilija Valerij 
Toropov toi meidät pudasjär-
veläiset yhteisen suomalais-ug-
rilaisen sekä komilaisen kult-
tuurin äärelle. Hänellä oli aina 
uusia ideoita ja seuraaville vuo-
sille suunniteltua uutta toi-
mintaa. Erityisesti haluamme 
korostaa sitä, kuinka Valeri luon-
tevasti työskenteli lasten paris-
sa. Hän oli innostunut ja innos-
tava opettaja. Hänen vieraillessa 

Pudasjärvellä useiden koulujen 
oppilaat saivat tehdä mm. kuk-
kopillejä ja komilaisia perinne-
nukkeja hänen opastuksellaan. 

Haluamme kiitollisina kun-
nioittaa hänen perintöään ja 
jatkaa yhteistyötä hänen pe-
rustamansa lasten taidekou-
lu Zaranin ja kansantaiteenkes-
kuksen kanssa.

Kunnioitamme syvästi meil-
le niin tärkeän yhteistyökump-
panin, kulttuuripersoonan ja ys-
tävän lämmintä muistoa. 

Muistokirjoitus Taiteilija Valeri Toropoville

Pudasjärven kaupunki 
ja Suomi-Venäjä-Seuran 
Pudasjärven Osasto

Riika Tuomivaara.

Perhekirkko su 18.4. kello 10 Toimittaa Timo Liikanen, avus-
taa Tanja Halmekangas ja Iida Kuru, kanttorina Keijo Piirainen. 
Lapsiparkki pe 16.4. kello 9.30–12. Voit tuoda 1–6-vuotiaan 
lapsesi hoitoon lapsiparkkiin (ei esikoululaista). Ennakkoilmoit-
tautumiset lastenohjaajille: Rauni 040 586 1217, Tanja 040 868 
4730. Laitathan lapsellesi pienen välipalan ja juoman mukaan. 
Perhekerho ke 21.4. kello 10 YouTube-kanavalla. Katsottavissa 
myös jälkikäteen viikon ajan.  
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. Yh-
teydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 175 
8597.  
Ystävän kammari YouTube-kanavalla to 22.4. kello 12 
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkkoher-
ranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–14 sekä 
to kello 12–16. p. 08 882 3100. Suosittelemme asioimaan viras-
tossa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla pudasjarvi.srk@
evl.fi. Virkatodistukset tehdään Oulun aluekeskusrekisterissä, p. 
08 316 1303. Virastoon jätetyt tilaukset välitetään keskusrekis-
teriin.   
Rauhanyhdistykset: Nettiseurat su 18.4. kello 13 (Seppo Lep-
pänen). Osallistumislinkki seuroihin löytyy Pudasjärven Rauhan-
yhdistyksen nettisivuilta osoitteesta https://rauhanyhdistys.fi/
pudasjarvi/ 
Kastettu: Venla Agneta Kosamo, Jalo Ensio Ylikoski. 
Haudattu: Tyyne Maria Timonen 95 v, Rauni Katri Margareta 
Jussila 81 v, Jenni Marjatta Alatalo 75 v, Simo Olavi Tauriainen 
70 v.

Seurakunnan tilaisuudet toteutetaan 25.4. saakka 
pääosin YouTuben välityksellä. 

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Riikka Tuomivaara  
Pudasjärven Kehitys Oy:n uusi 
toimitusjohtaja
Pudasjärven Kehitys Oy:n 
hallitus on valinnut yhti-
ön uudeksi toimitusjohtajak-
si maanantaina 17.5. alkaen 
Riikka Tuomivaaran Ranual-
ta.

Hän on valmistunut Tai-
deteollisesta korkeakoulusta 
(muotoilija M.A.), nykyises-
tä Aalto-yliopistosta. Tuomi-
vaaralla on pitkä kokemus 
yrityslähtöisestä ja alueen 
omiin vahvuuksiin perustu-
vasta kehittämistyöstä sekä 
innovaatiotoiminnasta. Hän 
on syntynyt Pudasjärvel-
lä. Pudasjärvelle Riikka Tuo-

mivaara siirtyy Business Ra-
nuan elinkeinopalveluista.

Tomi Timonen
hallituksen puheenjohtaja 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

KUIVAA,
MUTTA 
KUNNOL-
LISTA 
SEURAA.
Pyydä tarjous. 
Osallistut samalla juhlavuosiarvontaan, 
jossa voit voittaa valitsemasi remontin.

Valitse remontti. Voita remontti.
08-23779501 | vesivek.fi
 

KUIVAA,
MUTTA 
KUNNOL-
LISTA 
SEURAA.

Pyydä tarjous. 
Osallistut samalla juhlavuosiarvontaan, 
jossa voit voittaa valitsemasi remontin.

Valitse remontti. Voita remontti.
08-23779501 | vesivek.fi

Kontiotuotteen toimitusjohtaja Mika Rytky toimii Hirsitaloteollisuus ry:n hallituksessa. 
Varajäsenenä on Mikko Löf samasta yrityksestä.

Johtavien hirsitalovalmis-
tajien yhteinen toimialajär-
jestö Hirsitaloteollisuus ry, 
HTT jatkaa työtään alan 
yhteisten strategisten ta-
voitteiden mukaisesti.

Järjestön 31.3. pide-
tyssä vuosikokoukses-
sa valittiin Honkaraken-
ne Oyj:n toimitusjohtaja 
Marko Saarelainen jatka-
maan puheenjohtajana. Va-
rapuheenjohtajana jatkaa 
Honkatalojen (Oy Prima-
poli Ltd) toimitusjohtaja 
Harri Vainionpää.

– Kotimaassa kehitys 
on ollut tuloksellista ja täl-
lä hetkellä joka neljäs myy-
ty talopaketti on hirsita-
lotoimitus. Myös kouluja 
sekä päiväkoteja rakenne-
taan yhä enemmän hirres-
tä. Nykyaikainen hirsiark-
kitehtuuri sopiikin hyvin 
myös tiiviiseen kaupunki-
rakentamiseen. Nyt on aika 
panostaa entistä enemmän 
viennin kehittämiseen, pu-
heenjohtaja Saarelainen lin-
jasi.

Hirsitaloteollisuus ry:n 
hallitukseen valittiin kau-
delle 2021 seuraavat hen-
kilöt (varajäsen sulkeissa): 
Marko Saarelainen Honka-
rakenne Oyj (Eino Hekali 
Honkarakenne Oyj), Har-

Hirsitaloteollisuuden kehitys jatkuu vahvana

ri Vainionpää Oy Prima-
poli Ltd (Matti Vaara Vaa-
ran Aihkitalot Oy), Arto 
Orjasniemi Kuusamo Hir-
sitalot Oy (Ismo Säily Kii-
runa Talot Oy), Mika Ryt-
ky, Kontiotuote Oy (Mikko 

Löf Kontiotuote Oy), Mark-
ku Uotinen Finnlamelli Oy 
(Pentti Pajala Finnlamel-
li Oy), Perttu Pörhölä Pel-
lopuu Oy (Antti Nikumaa 
Pellopuu Oy), Onni Tim-
lin Pohjan Timber-hirsi Oy 

ja (Matti Mäkelä, Finn-Bois 
MTR Oy). 

Pudasjärvi-lehti

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

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 15.-18.4. ELLEI TOISIN MAINITA

299
nippU 8.-349

pkT
2

nippua

Yksittäin 4,99 nippu

Vihreä parSa
500 g (5,98/kg) 
eSpanja

REILUN KAUpAN

TerTTU- 
neilikka
kenia

INgMAN

kingiS  
jääTelöTUUTiT
4 kpl/480 ml (7,27/l)

1.-kpl

Flora

leViTTeeT
400 g (2,50 kg) Tai

CUlineSSe jUOkSeVa
500 ml (2,00/l) ei flOra&VOi 
rajOiTUS 3 kpl/TalOUS

Kevään
parhaaT

1895

TAMMINEN

TakUUmUrea naUdan 
kalVOTOn UlkOfilee Tai 
enTreCôTe
palana

kg Ilman Plussa-korttia  
1,39-1,65 kpl (3,48-4,13/kg, 2,90/l)

-28-39%
Plussa-kortilla

UUTUUS

banaani
exTra-lUOkka,  
COSTa riCa

099
kg

595

ATRIA

pOrSaan  
kaSSler
n. 2,5 kg

kg

Yksittäin 1,99 pkt (4,98-6,22/kg)

1.-

SAARIOINEN

piZZaT
200 g (5,00/kg)

kpl 2.-

ATRIA

pUnajUUri-, iTalian- ja
perUnaSalaaTiT
400 g (2,50/kg)

2
ras

Yksittäin 1,29 rs (3,23/kg)

350

ATRIA

hiillOS grilli-
makkaraT ja
-pihVi
320-400 g (4,38-5,47/kg)

2
pkt1295

SJØ

TUOre
rUOdOTOn lOhifilee
VakUUmipakaTTU, C-leikaTTU 
kaSVaTeTTU, nOrja 
rajOiTUS 2 pkT/TalOUS

kg

erä

rUOdOTOn

TUOre 
SUOmalainen 
Silakkafilee
Selkämeri, SUOmi,  
SääVaraUS
Voimassa TO-LA  
15.-17.4. 599

kg

SUOMI

erä

099
pEKAN LEIpä 
CiabaTTa 
280 g (3,53/kg)

kpl

meilTä nyT  
SUOSiTUT 

OUlUlaiSen 
hUOViSen 
leipOmOn 
TUOTTeeT! 

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi
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Ufo on laskeutunut

Ohikulkijat pääsivät keski-
viikkoaamuna 31.3. katsele-
maan hieman harvinaisem-
paa näkyä, kun Syötekylän 
Kaupan piha–alueella seistä 
jökötti aamuauringon lois-
teessa lentävä lautanen. 

Lentävä lautanen on val-
mistettu Ylen UMK:ssa näh-
tyä Pandoran ja Teflon Brot-
hersin esitystä varten. Ufon 
on suunnitellut UMK:n la-
vastesuunnittelija Sanna–
Mari Pirkola ja Ylen lavaste-
paja on sen rakentanut. 

– Ufon suunnittelus-
sa piti erityisesti huomioi-
da, että lentävä lautanen 
olisi tietyn kokoinen, hel-
posti kasattava ja purettava 
sekä kevyesti siirreltävissä, 
jotta sitä voitaisiin liikutel-

la esiintymislavalle ja pois.  
Ylen lavastepaja kehitti ra-
kenneratkaisut, joilla alus 
saatiin täyttämään vaaditut 
kriteerit, Sanna–Mari Pirko-
la selvitti aluksen suunnitte-
luun liittyviä vaiheita.

Kilpailun jälkeen ufo 
päätyi Syötteen Kulttuuri-
yhdistyksen omistukseen 
Teflon Brothers- muusikon 
Heikki Kuulan avustamana. 
Syötteen Kulttuuriyhdistyk-
sen jäsenistöä on osallistu-
nut aiemmin Heikki Kuulan 
soolotuotannon musiikkivi-
deoprojektiin. 

Ihan lentämään lauta-
sella ei kuitenkaan päästä, 
vaikka se tuleekin liikku-
maan Syötteen Kulttuuri-
yhdistyksen maskottina eri-

Ufo oli mukana UMK tv-lähetyksessä Pandorran ja Teflon-
brothersin esityksissä. Kuvan julkaisemiseen on Yleltä 
lupa. Yle/Miikka Varila. 

Ufo on ollut nähtävänä maalis-huhtikuun vaihteesta lähtien Syötekylän Kaupan pihalla. 

laisissa tilaisuuksissa. Sen 
vakituinen sijoituspaik-
ka tulee olemaan Syötteen 
Kulttuuriyhdistyksen kult-
tuurikeskus, jonka arkkiteh-
tisuunnitelmat ovat jo pit-
källä; pääarkkitehtina toimii 
Helsingin kaupungin arkki-
tehtina uransa tehnyt Tapa-
ni Koivula, joka tunnetaan 
myös ufotutkijana sekä kir-

jailijana. Koivula on toimi-
nut myös Syötteen ufotapa-
usten tutkijana 60-luvulta 
saakka.

– Matkailusta on teh-
ty maailmalla paljon tutki-
muksia ja huomattu, että 
ihmiset hakevat usein kult-
tuurillisia kokemuksia. Tä-
hän haasteeseen on päät-
tänyt vastata  Syötteen 

Kulttuuriyhdistys.  Varsi-
naista jäsenhankintaa emme 
ole tehneet, mutta kotimai-
nen ja ulkomainen jäsenistö 
kasvaa tasaisesti koko ajan. 
Toiveenamme on koronati-
lanteen helpotettua järjestää 
Syötteellä Lumi Areenalla 
tai muussa sopivassa pai-
kassa varojenkeruutapah-
tuma, jonka pääesiintyjinä 

olisi mm. Teflon Brothers 
ja Pandora. Myös muita ta-
pahtumia on suunnitteilla 
ja myös opastetut kulttuuri-
retket alkavat tuossa kesän 
kynnyksellä, tulevia suun-
nitelmia valottaa Teemu 
Puolakanaho.

Pudasjärvi-lehti

Neljän tien, Sarakylän-, Ry-
tinkisalmen-, Kelankylän- 
ja Ruuhensuontien riste-
yksessä sijaitseva Rytingin 
kauppa Oy aloitti pääsiäi-
sen jälkeen 6.4. uudistunee-
na M-ketjun kauppana ja ni-
mikin muuttui M-Market 
Rytingiksi. Vuoden vaih-
teessa loppui valtakunnalli-
nen Tarmo-ketju ja se vauh-
ditti yhteistyöneuvottelujen 
aloittamista M-ketjun kans-
sa. 

Kauppiasyrittäjä Elina 
Hangasmaa kertoi olevansa 
tyytyväisiä uudesta yhteis-
työkuviosta. 

-Valikoimamme laajene-
vat, kampanjoita pystytään 
pitämään ja M-ketjulta tu-
lee myös markkinointitu-
kea. Aluksi uuden kassaoh-
jelman käyttöönottaminen 
vaati perehtymistä ja har-
joittelemista. Uudet teip-
paukset toteutetaan lähi-
aikana ilmojen lämmettyä, 
kertoi Hangasmaa.

Kahdeksan uutta 
kauppaa M-ketjuun  
– Rytinki toisena
-M-market Rytingin kans-
sa samassa tilanteessa on 
ollut useita muitakin Tar-
mo-ketjuun kuuluvia 
kauppoja Suomessa. Niis-
tä Puhoskylän lähikauppa 
muuttui ensimmäisenä, ker-
toi M-ketjun hallituksen pu-
heenjohtaja Marko Valkama 
Ylihärmästä. Valkama on 
M-market kauppias Ylihär-
mässä ja Kauhajoella. 

Valkama kertoi Suomes-
sa olevan reilut 50 M-ket-
juun kuuluvaa kauppaa; 
marketteja ja tavarataloja, 
joista yksi on pitkään Pudas-
järven keskustassa toimi-
nut M-Tavaratalo Pudasjär-
vi. Tarmokauppiaiden tulon 
jälkeen ketjun myymälöitä 
on lähes 60.

-M-ketju koostuu itse-
näisistä kauppiaista. Kaik-
ki myymälät ovat erilaisia. 

Ketju ei määrää ketään tiet-
tyyn muottiin. Ketjun pää-
yhteistyökumppani on tuk-
kuliike Wihuri Oy Aarnio, 
josta saadaan kova- ja kui-
vatavara. Tuoretavaran yh-
teistyökumppaneita ovat 
muun muassa Valio, Atria, 
HK ja Saarioinen. Kauppi-
aat käyttävät paljon myös 
paikallisia palveluja. Kukin 
kauppias tekee omat ratkai-
sunsa. Olemme avoin ket-
juorganisaatio, joka hoi-
taa tavaroiden ylläpitoa, 
markkinointia ja hinnoitte-
lua sekä pitää kauppiaiden 
puolta hintaneuvotteluissa 
ja markkinoinnissa. Ketjun 
toimesta myös suunnitel-
laan ja neuvotellaan tava-
rantoimittajien kanssa kes-
kitetysti tiettyjä valikoimia 
myymälöille. Ketjun pää-
paikkana on Hyvinkää, jos-
sa on myös pääkonttori. Pal-
kattua henkilökuntaa on 
vain toimitusjohtaja ja hä-
nen apunaan toimistotyön-

Rytingin kauppa M-ketjun väreihin pääsiäisen jälkeen

Syyskuussa 2018 Rytingin kauppa vietti 5-vuotisjuhlaa, jolloin pihalla oli myös muita kauppiaita. 

Työntekijä Taina Heikkilä ja kauppias Elina Hangasmaa ovat työskennelleet yhdessä jo 
yli vuosikymmenen ajan. 

tekijä. Muu ketjun organi-
saatio koostuu kauppiaista, 
kertoi Valkama.

Kauppatoimintaa  
-90 luvun  
alkupuolelta lähtien
Rytingissä on ollut kauppa-
toimintaa 90-luvulta lähtien. 
Jouni Koivula piti kauppaa 
19-vuotta, kunnes elokuussa 
2013 luovutti kaupan pitämi-
sen uusille yrittäjille ja pitkä-
aikaisille työntekijöille, Elina 
Hangasmaalle ja Ari Uusi-Il-
likaiselle. Vuodesta 2015 läh-
tien Elina Hangasmaa on 
pyörittänyt kauppaa omana 
yrityksenään yhdessä pitkä-
aikaisen työntekijänsä Taina 
Heikkilän kanssa. Kesällä on 
lisäksi kesätyöntekijöitä. 

Kauppias Hangasmaa ker-

too, että joka päivä kello 8-17 
avoinna olevasta kaupasta 
löytyy mahdollisimman moni-
puolisesti ruoka- ja päivittäis-
tavaroiden lisäksi muutakin; 
polttoaineet, kaasumyynti, 
kahvio, asiamiesposti, Pudas-
järven apteekin palvelupis-
te, matkahuollon pakettipiste, 
DB Schenkerin noutopiste, ko-
tiinkuljetuspalvelu tiistaisin ja 
perjantaisiin ja kuomukärryä-
kin voi vuokrata. Myymälässä 
on myös kirjakirppis. Kaupal-
la poikkeaa moottorikelkkaili-
joita Syöte-Ranua kelkkareitin 
varrella. Syötteelle on matkaa 
33 kilometriä. 

Heimo Turunen
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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

PERJANTAI-LAUANTAI 
16.-17.4.

MAANANTAI-ToRsTAI
19.-20.4.

249

069

499

500

159

495599
kg

Naudan
PALAPAIsTI

Atria Porsaan
ULkofILEE
1.5. kg/kpl
naturell 6951295

kg

695

149

149
kg

299

199
kg 795

kg

kg

kg

299 100259

2 kalaa/talous

pss

Vähärasvainen
PoRsAAN-
LIhAkUUTIo

195

pss pkt

249

115

195

199

225

ras

prk

995

plo

199

199
pss

895
kg

199
kpl

199

100
prk

pkt

kpl prkras

2  kg/
talous

2 pkt/talous

799
kg

rajoitettu erä

pkt

pkt

pss

kg kg

pkt

JUhLATUUTTI
175 ml, lakka tai 
suolainen kinuski ja 
vanilja-
kreemi 

kpl

325

079
plo

pkt

kg

5590 5690 5590 6490

2490 1990 3290

1290
setti

1690 790 790

3290

ANNUkkA-kUosILLA:

MA-TI 19.-20.4.            kE-To 21.-22.4.

Tuore 
kokonainen
sILAkkA
pyyntivaraus

PE-To 16.-22.4.

PullaPirtti
hILLo-
MUNkkI
8 kpl/560 g

2,7 l

Rakentajan
PUUÖLJY
esim. pähkinä
0,9 l

650 1695

Suomalainen 
kERä-
kAALI

Findus 
Pomems

NoUsETTEs
350 g

kg

Atria
LAUANTAI-
MAkkARA
palana

Master lock 
AvAINsäILÖ-
koTELo

3490

PUUTERvA
esim. 2,5 l

2995

Atria
vUoLU
fILEET

200 g

JAUhELIhA
sIkA-NAUTA

Atria 
hIILLos
gRILLIMAkkARA
400 g

PE 16.4.       LA 17.4.

Hyvä NAUTA 
JAUhELIhA
rasvaa max 10%

Atria irto
bRoILERIN 
koIPIREIsI
pinta-
maustettu

Black&Decker 
AkkUPoRAkoNE-
sARJA  
2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeet

9990

Mummon aidot 
Poimu

RANskAN-
PERUNAT

450 g

Oululainen
PULLAvA-

PITko
viipaloitu

450 g

Valio
voI 500 g
normaalisuolainen

Vihreä 
kivetön
RYPäLE

500 g

Esikeitetty
MAIssI
400 g, Espanja

Suomalainen
kIRsIkkA-
ToMAATTI 
250 g

Suomalainen
Jää-
sALAATTI
pussi

Herkkumaa
kURkkU-, tai  
sINAPPIkURkkU-
sALAATTI 430 g

Marabou
sUkLAALEvYT 
185-200 g

Kotimainen
TUoRE
kIRJoLohI  

Atria
kAIsER-
wURsTI
palana

Naudan
kEITTo-
LIhAPALAT
maku-
luulla

Bonaqua
MAUsTETUT
kIvENNäIsvEdET
1,5 l, sis. pantin

Fazer
JUUsTo-
säMPYLäT
5 kpl/350 g

Eldorado
ToNNIkALA-
hIUTALEET 
185/140 g öljyssä

Bonne
ANANAs- tai
MUsTIkkA-

MEhU
1 l

sAToJA TARJoUksIA 

JokA PäIvä!

3 pkt

Kotimainen
TUoRE-
kURkkU

200

Arla
kALINkA
JogURTIT

150 g

RAUTAosAsToLTATEksTIILIosAsToLTA

Vaasan 
LAPIN 
REIskAsET 
8 kpl/260 g

Olvi
coLA LIghT 
0,95 l
sis. pantin

MAALAhdEN 
LIMPPU
325 g
viipaloitu

Sievin 
kUMI-
sAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

65,-

Koottava
kATIskA

1599
Mustang
kAMINA-
PUhALLIN

65,-

AiconkoMPREssoRI  
24L 3HP 2-syl
Teho 3.0hp/2.2kW  

259,-

- Suoravetoinen  
- 2-sylinterinen   
  V-lohko  
- Käyttöjännite:   
  230V~ 50Hz
- Vapaatuotto  
  413 l/min,  
  paineen alainen  
  tuotto  
  noin 330 l/min
- Max. työpaine 
  8 bar

- 1 kpl pikaliitin 
  ulosottoa
- 2 mittaria
- 5” umpikumi- 
  renkaat
- Paino: 37 kg 

5 kpl

kENkäosAsToLTA

sofT
musta/fuksia
koot: 36-42

kUoMA LENkkAREITA sAAPUNUT!
PETER

koot: 37-41
sofT
musta

koot: 41-45 

TARRA 
sPoRT

koot: 40-46

Alkaen Alkaen

kEITTIÖ-
PYYhEsETTI
Annukka ja Huiske
100% puuvilla

Naisten
PUsERo
54% polyesteri
46% puuvillaa
Koot: S-XXL

Naisten
T-PAITA
puuvilla/lycra
Koot: S-XXL

Naisten
PUsERo ja 
koRU
viskoosi/
elastaani
Koot: S-XL

fINLAYsoNILTA:
vERhokAPPA
Kurupuro
100% puuvillaa, 
50x250 cm

Essu Patakintas Patalaput

Alkaen
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Elettiin aikaa ennen koro-
naa ja mietin mitä tekisin 
lukion jälkeen kesällä 2020. 
Kaikki alkoi lähetettyäni 
kesätyöhakemuksen sosi-
aalisesta mediasta tutulle 
Teemu Tikkalalle, K-Super-
market Redin kauppiaal-
le tammikuussa 2020. Aja-
tuksena työskentely ja 
ylipäätään kesän viettämi-
nen Helsingissä kuulosti 
päässäni hauskalta ideal-
ta, mutta ajatuksen tasolle 
odotin sen vain jäävänkin. 
Toisin kävi: Tikkala soit-
ti ja pyysi haastatteluun, 
jossa selvisi, että töitä oli-
si tarjolla pidemmäksikin 
aikaa monipuolisesti kau-
pan eri tehtävissä. Majoit-
tautumisen olin suunnitel-
lut hoitavani Airbnb:n, eli 
eräänlaisten lyhytaikaiseen 
majoittautumiseen tarkoi-
tettujen vuokra-asuntojen 
avulla, mutta pidempiai-
kainen työsuhde sai ajatuk-
sen Helsinkiin muuttami-
sesta pyörimään päässäni: 
Oli enää löydettävä asunto 
ja useiden asuntohakemus-
ten jälkeen tärppäsi: sain 
asunnon Punavuoresta, ai-
van Helsingin keskustasta 
ja muutto oli toukokuussa, 
reilua viikkoa ennen töiden 
alkua.

Työtehtäviini päällisin 
puolin kuului palvelutis-
kin ja HeVi-osaston hoito, 
mutta kerkesin olla moni-
puolisesti kaikessa muka-

Työn perässä Helsinkiin - Elämää isolla kirkolla
Pudasjärveltä viime vuonna ylioppilaaksi 
kirjoittaneelta Miro Junnalta pyysimme 

ajankohtaisia kuulumisia. Hän kertoi 
muuttaneensa työn perässä viime kesänä 

Helsinkiin ja suorittaa nyt varusmiespalvelua 
Kaartin jääkärirykmentissä Santahaminassa, 

Helsingissä. 

na ja nimenomaan työteh-
tävien monipuolisuus, sekä 
hyvä työilmapiiri saivat 
minut viihtymään työssäni. 
Töissä olin aina varusmies-
palveluksen alkuun asti, 
joulukuun loppuun; siitä 
myöhemmin.

Taiteellisuus  
yhdistää  
kaveripiirissä
Vapaa-aika varsinkin ke-
sällä kului ulkona ja ka-
vereitakin sain nopeasti 
rannoilla ja puistoissa hen-
gaillessa. Vaikka kavereita 
löytyikin sieltä sun täältä ja 
kaikki olemme eri elämän-
tilanteissa, yhdistää kaik-
kia taiteellisuus tai kiin-
nostus taiteeseen; jokaista 
omalla tavallaan. Vielä Pu-
dasjärvellä asuessani suun-
nittelin logoja ja muuta 
grafiikkaa esimerkiksi Hir-
sikampuksen ilmailulinjan 
logon ja olin mukana suun-
nittelemassa Popedapudik-
sella -tapahtuman grafiik-
kaa. Minulla itselläni on 
aina ollut kiinnostus vaat-
teisiin. Ennen se keskittyi 
luksusmuotiin, mutta ke-
sällä aloin suunnitella ja 
ommella vaatteita itselleni, 
kavereilleni sekä tilaustyö-
nä muutamille sosiaalisen 
median vaikuttajille. Tu-
tustuin Santeri “Basil” Pa-
silaan samalla viikolla kun 
muutin Helsinkiin ja siitä 

lähtien olemme hengailleet 
tiiviisti, pääosin vaatesuun-
nittelun ja viinin parissa. 
Vaatesuunnittelusta onkin 
syntynyt eräänlainen har-
rastus, johon olen käyttänyt 
lähes kaiken vapaa-aikani 
niin ennen varusmiespal-
velusta kuin sen aikanakin.

Varusmiespalvelua 
Santahaminassa
Varusmiespalveluksen 
aloitin tammikuun alus-

sa Kaartin jääkärirykmen-
tissä Santahaminassa, Hel-
singissä, jonne sain anottua 
siirron Rovaniemeltä. 
Olen sotilaspoliisilinjalla 
ja aloitin Aliupseerikurs-
sin huhtikuun alussa. San-
tahaminassa sotilaspolii-
sit keskittyvät rakennetun 
alueen taisteluun, joka on 
mielestäni mukavaa vaihte-
lua metsässä rämpimiselle, 
vaikka sitäkin saamme kyl-
lä harrastaa. Lisäksi kuu-
lumme kunniakomppa-
niaan, eli meillä on joitakin 
edustustehtäviä kuten kun-
niavartiot Presidentinlin-
nan ja Helsingin Päävartion 
edessä. Tämä tuo lisää mie-
lenkiintoa varusmiespalve-
lusta kohtaan, jossa olenkin 
viihtynyt hyvin.

Varusmiespalveluksen 
jälkeistä elämää en ole vie-

Alokaskauden tupa Kaartin jääkärirykmentissä Santahaminassa. Alokas Junna keskiri-
vissä toinen vasemmalta. 

Miro Junna kirjoitti Hirsikampuksella ylioppilaaksi viime vuoden keväällä. Perhekuvassa 
isoveli Niko, isä Jari ja äiti Päivi Junna.

Työhuoneeksi muuntautunut keittiö tämän kirjoitushetkellä.

Kuva kotikadultani Helsingin Punavuoressa.

Vapaa-aika kesällä kului ulkona ja kavereitakin sain no-
peasti rannoilla ja puistoissa hengaillessa.

Nuorten koulutusmessuilla Hirsikampuksella tammikuus-
sa 2019 Miro Junna toimi messujen juontajana ja yhtenä 
organisaattorina aktiivisella otteella. Vieressä ATK opetta-
ja Juha Kipinä. 

lä lyönyt lukkoon, mutta 
jotakin luovaa koulutus-
ta olen suunnitellut. Myös 
ulkomaille, etenkin Rans-

kaan muuttaminen on vah-
vasti mielessä.

Miro Junna 
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Pudasjärvi läheltä ja kaukaa
Kaarina Lohvansuu-Bremer kirjoittaa kuulumisia

Kaarina Lohvansuu-Bremer syntyi ja kasvoi 
Pärjänsujolla, josta muutti nuorena Etelä-

Suomeen Hankoon. Yhteydenpitämisessä tuli 
pitkä tauko, kunnes vuonna 2015 hän muutti 

yhdessä miehensä kanssa asumaan Pudasjärven 
Hirvaskoskelle. Nyt he ovat asuneet puolisen 

vuotta Salossa.

Puoli vuotta on kulunut, kun 
pakkasimme "vankkureita" 
lähtökuntoon paluumatkal-
le takaisin Etelä-Suomeen. 
Ajankohta ei ehkä ollut paras 
mahdollinen, kun ottaa huo-
mioon tämän korona tilan-
teen, mutta aina ei voi vali-
ta parasta. Kotoutuminen on 
kaikesta huolimatta sujunut 
hyvin. Olihan Salo jo entuu-
destaan jossain määrin tuttu 
kaupunki, joten se edesaut-
toi meitä asettuessamme tän-
ne asumaan. Hanko oli noin 
viisikymmentä vuotta koti-
kaupunkini, jossa opiskelin- 
ja tein aktiivi työuran. Onhan 
se myös mieheni Kaj Breme-
rin, lapsemme ja lapsenlap-
semme synnyin kaupunki. 
Jollakin tavoin on se tunne, 
että täällä Etelä-Suomessa on 
ikään kuin toiset juuret, tai si-
vuversot ja pääjuuri on edel-
leen siellä Pudasjärvellä, syn-
nyinseudulla. 

Salo - Varsinais- 
Suomen etelä
Uusi kotimme sijaitsee Salos-
sa, Sirkkulan kaupunginosas-
sa. Vajaa viisi kilometriä kes-
kustasta, rivi- ja omakotitalo 
alueella. Aikoinaan tämä seu-
tu on varmaan ollut maanvil-
jelysaluetta. Hyvät kulkuyh-
teydet kaupunkiin busseilla, 
sekä pyörä- että jalankulku-
tiet mallikkaasti hoidettu. 
Lenkkipolkuja löytyy run-
saasti, melkein kotiovelta 
pääsee polulle, mikä olikin 
meille kahden koiran omis-
tajille tärkeä kriteeri päätöstä 
tehdessä millä asuinalueella 
se uusi koti Salossa sijaitsee. 
Talvi täällä oli vähäluminen, 
enimmillään lunta oli noin 
kolmekymmentä senttiä. Ei 
paljon, jos vertaa miten pal-
jon teillä siellä on/oli. Suuria 
joutsenparvia lentelee jo poh-
joista kohti, tutuille pesimä-
seuduille. Samoin kurkiakin 
on jo matkalla sinne pohjoi-

sen soille. Tuo kurkiparvien 
huuto saa aikaan lämpi-
män läikähdyksen sydämes-
sä - Kyllä se kevät- ja kesä 
koittaa. Maltetaan vielä vä-
hän. Hepun ja Hopun kanssa 
lenkkeillessä tulee seurattua 
kevään edistymistä. Huoma-
simme tässä eräänä päivänä, 
että ensimmäiset muurahais-
keot olivat elämää ja työntou-
hua täynnä.

Meille niin tärkeät harras-
tukset ovat jäneet pois, kun 
tämä tilanne on mikä on. 
Emme myöskään ole pääs-
seet paikalliseen kulttuuri-
tarjontaan tutustumaan. Tur-
vallisuus edellä on mentävä. 
Ehkäpä näidenkin aika koit-
taa vielä, toivotaan niin!

Nousu- ja lama-aika 
näkyy myös Salossa
Aikoinaan Salossa työllis-
ti useat eri tehtaat. Kuten 
Hyvon, Salora, Nokia mm. 
Muuttoliikkeen myötä väki-
luku kasvoi, ja kaupunki ku-
hisi elämää. Syntyi palveluja 
tarjoavia pienyrityksiä, kas-
vavaan tarpeeseen. Kaupun-
ki kukoisti kun "kirstuun" ki-
lahti verotuloja runsaasti.

Mutta aikansa kutakin! 
Tuli lama. Ja vähitellen muut-
ti tai lopetti tehdas kerrallaan. 
Suuri joukko ihmisiä jäi il-
man työtä, jälleen oli muutto 
edessä, mutta mistä löytyy se 
uusi työpaikka. Epävarmuu-
den aikaa monelle. Samoin 
kärsi myös kaupungin talous, 
verotulot heikkenivät ja sen 
myötä palvelut. Kun liikkuu 
kaupungilla, on silmiinpistä-
vän paljon tyhjiä kivijalkaliik-
keitä. Se kertoo ostovoiman 
puutteesta, väen- ja tulojen 
vähenemisestä. 

Tämä lama-ajan talous-
näkymä ei ole ollut vain Sa-
lon ongelma, vaan aika ylei-
nen koko maassa. Noin puoli 
vuotta täällä asuneena, voi-
sinpa vaikka vannoa, että ei 

täällä ole jääty surkuttele-
maan laman kurjistamaa ta-
loutta, vaan katseet on suun-
nattu kohti parempaa. Niin 
koulutuksen, uusien yritys-
ten ja niiden tuomien työ-
paikkojen, sekä palveluiden 
kehittämisen suhteen. Uu-
sia ideoita itsensä työllistämi-
seen syntyy!

Lähtö - ja paluu  
Pudasjärvelle
Lähtöjä Pudasjärveltä on ol-
lut kaksi - Sanotaan ettei kah-
ta ilman kolmatta. Saapa 
nähdä pitäneekö paikkansa. 
Ensimmäinen lähtö oli nuore-
na, se oli tätä suurta muutto-
liikettä. Ruotsi ja Etelä-Suomi 
tarjosi työtä, jonka seuraukse-
na nuoret sekä monet perheet 
pakkasivat kimpsunsa ja läh-
tivät matkaan paremman elä-
män toivossa. Tämä minun 
ensimmäinen reissu Hangos-
sa kesti noin viisikymmentä 
vuotta. 

Lyhyen harkinnan jälkeen, 
päätimme mieheni kanssa 
pakata "vankkurit" ja suunna-
ta kohti Pudasjärveä ja uusia 
seikkailuita. Meillä kaikilla 
on vaan se yksi elämä, kysy-
mys onkin, miten sen eläm-
me? Uskallammeko ottaa pie-
niä riskejä- vai emme. Tämä 
oli meidän riski repäistä irti 
totutuista rutiineista, vaikka-
kin lapsemme Nina sekä lap-
senlapsi Vilma pitivät mei-
dän päätöstä mahdottomana. 

Olihan se mielenkiintois-
ta ja jännittävääkin muut-
taa noin viisi vuotta sitten 
takaisin Pudasjärvelle. Vaik-
ka olimmekin käyneet ker-
ran- pari vuodessa säännölli-
sesti, niin kuitenkin koin sen 
olevan eri asia, kuin asua va-
kinaisesti. Miten oli muisti-
kuvat muuttuneet siitä, kun 
lähdin, ja miltä näytti Pudas-
järvi nyt. Olinhan kuitenkin 
tilannut aika säännöllises-
ti Ii-jokiseutu lehden, jos-
ta pystyin seuraamaan, mitä 
synnyinseudulla kulloinkin 
tapahtuu. Textari-palstaa lu-
kiessani huomasin, että kan-
taaottavaa väkeä ainakin Pu-
dasjärvellä asuu! Kyllä! 

Meidät otettiin lämpimäs-
ti vastaan uusina asukkaina. 
Hirvaskoskella kylän edusta-

jat Aira Ervasti ja Vesa Ervasti 
tulivat lahjojen kanssa toivot-
tamaan meidät tervetulleek-
si. Olipa se mieltä lämmit-
tävä yllätys, jota emme voi 
unohtaa. Samoin seurakunta 
ja monet, monet muut. Kyllä 
tunsi tulleensa tervetulleeksi 
synnyinseudulle. Se merkil-
lepantava ero Pudasjärven- ja 
yleensä Pohjois-Suomalaisten 
eduksi on, että väki on huo-
mattavasti sosiaalisempaa, 
kuin täällä etelässä. Siellä voi 
heittäytyä "raataamaan" tun-
temattomienkin kanssa. Har-
mikseni huomasin, että mi-
näkin olin jollakin tasolla 
omaksunut tätä etelän ment-
taliteettia. Ei puhuta tunte-
mattomien kanssa, eikä juu-
ri tervehditä. Onneksemme 
ihmiset tulivat juttelemaan- 
ja kyselemään kuulumisia, ja 
näin auttoivat meitä sopeutu-
maan.

Ystävät
Ettei se "napanuora" pääs-
syt katkeamaan synnyinseu-
dulle, ystävillä on siinä suuri 
merkitys. Lapsuusaikana sol-
mitut ystävyyssuhteet ovat 
kestäneet ja kestävät. Sään-
nölliset yhteydenpidot hei-
dän kanssaan koen erityisen 
tärkeäksi. Nämä Pärjänsuon 
koulun entisten oppilaiden ja 
henkilöstön tapaamiset ovat 
olleet mitä parhainta antia, 
suurten ikäluokkien tapaa-
misissa. Puheiden ja muiste-
loiden myötä oli helppo siir-
tyä ajatuksissa lapsuuteen ja 
koulunkäyntiin. Eikä vähäi-
simpänä ollut metsästysseu-
ran "kokkipoikien" valmista-
ma lohisoppa lisukkeineen, 
Suopunki-orkesterin musii-
killa höystettynä. Vielä on 
varovaisena toiveena järjes-
tää tuleva tapaaminen heinä-
kuussa!

Tutustuimme moniin mie-
lenkiintoisiin ihmisiin tuon 
vajaan viiden vuoden aika-
na, mikä on avartanut- ja ri-
kastuttanut meitä ja meidän 
maailmankatsomusta. Har-
rastustoiminta siellä on vil-
kasta, mahdollisuuksia tar-
jotaan, on vaan tartuttava 
niihin.

Harrastukset
Kansalais-opisto on hyvä esi-
merkki siitä, mitä kaikkea on 
tarjolla. Kädentaidoista, lii-
kunnan, tanssin, laulun - ja 
soitonkurssit, vain muuta-
mia mainitakseni. Meillä oli 
jopa vaikea valita mitä ottai-
simme, tarjonta oli niin run-
sasta. Muistan kun menimme 
ensimmäisille Tuula Have-
risen ja Esa Nummelan ve-
tämille tanssikursseille. Var-
sinkin miehelleni oli "kynnys 
korkea" aloittaa tanssikurs-
sit. Muutaman kurssitun-
nin jälkeen hän oli jo val-
mis lähtemään lavoille. Aira 
Kalliola-Siuruaisen yksin-
laulutunnit opettivat minua 
valtavasti siirtymisessä kuo-
rolaulajasta yksinlauluun. 
Kyllä ne opetukset ovat jää-
neet ikuisesti mieleen, miten-
kä sitä ääntä tuotetaan. Kiitos 
Aira! Jukka Jaakkolan piano-
tunnit opettivat mieheni pia-
nonsoiton saloihin, joista hän 
on saanut kimmokkeen jat-
kaa harrastusta myös täällä.

Toritapahtumat  
rikastuttavat kesää
Kesäiset toritapahtumat ri-
kastuttavat Pudasjärven ke-
sää. On hieno idea järjestää 
"omantyylistä" tapahtumaa 
torille. Paikallisen Suopun-
ki -orkesterin vetämät yh-
teislaulutilaisuudet vetävät 
runsaasti väkeä laulamaan, 
sekä tapaamaan tuttuja. Eri 
järjestöjen paistamat lätyt 
kahvin kera maistuvat. Ha-
lukkaita ostajia kertyy jopa 

Ervastissa Iijoen Törmällä Saarenahon talo oli Kaarina 
Lohvansuu-Bremerin ja aviopuoliso Kaj Bremerin koti vii-
den vuoden ajan, jossa kuvassa Iijoen vesi korkeimmil-
laan keväällä vuosi sitten.

Hauska poliisiaseman pää-
tyseinä.

Hepun ja Hopun kanssa lenkillä.

Salon tori ja Horninpuiston orvokit. Salossa voi asua kätevästi keskellä kaupunkia ja 
palveluita tai vaikka ruukkikylässä. Kaupungista löytyykin monta palkittua kylää ja ky-
liä markkinoidaan yhteistyössä kyläläisten kanssa. Salon idyllisissä kylissä eletään yh-
teisöllistä elämää. Teijon kansallispuisto, idylliset ruukkikylät, kartanot, saaristo ja koko 
rannikkoalue yllättävät – samoin kuin Salon keskustan monipuoliset palvelut, Suomen 
paras tori ja kuuluisat kesätorstaiset Iltatorit sekä monipuolinen kulttuuri- ja tapahtuma-
tarjonta. Vinkki Salosta:  Vaihda kallis elämä rikkaaseen – muuta Saloonä!

jonoiksi asti. Kirpputorit- ja 
muut markkinamyyjät vä-
rittävät tuotteillaan torielä-
mää, ja mikä puheensorina, 
kun tavataan tuttuja. Tämän 
tyylistä torien hyväksikäyt-
töä kannattaisi markkinoi-
da muuallekin päin Suo-
mea, koska monessakin 
kaupungissa torit ovat tyh-
jillään muutamia päiviä lu-
kuun ottamatta (aamu- ja il-
tatorit). 

Kaiken kaikkiaan Pudas-
järvellä asuu sisukasta ja 
suorasukaista väkeä, joka ei 
pelkää tarttua työhön, eikä 
pelkää sanoa mielipidettään. 
Siitä huolimatta sopuisas-
ti eläen ja toiset huomioiden. 
Onnekseni olen saanut noista 
luonteenpiirteistä hippusen 
mukaani matkaevääksi läh-
tiessäni maailmalle, sillä sitä-
kin on tarvittu.

Toivotan kaikille ystäville 
ja tuttaville, miksikäs ei tunte-
mattomillekin, mukavaa ke-
sän odotusta. Silloin tavataan.

Kaarina  
Lohvansuu-Bremer
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Palveluhakemisto

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, 
perukirjat, avioerot, lapsiasiat ja 

muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 
toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), 
jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, 

juurikoskenkatu 4, 84100 Ylivieska.
Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

LAKIPALVELUA

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

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

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

MAANRAKENNUSTA

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 
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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

MONIPUOLISET  
FYSIOTERAPIAPALVELUT  

AMMATTITAIDOLLA

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

CORONARIA KUNTOUTUS- JA  
TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

Varaa aika p. 010 525 8801 tai  
ajanvaraus.coronaria.fi

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

Tervetuloa!

M-market Rytinki

PALVELUPISTE

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

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, rytinginkauppa@gmail.com

Palvelumme:
• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste

• Matkahuollon pakettipiste 
• DB Schenker noutopiste

• Vuokrattavana kuomukärry

Rytingin Kauppa Oy

LÄHIKAUPPA

Media-ala yhteishaun suosituin
Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku päättyi 
keskiviikkona 7.4.2021. OSAOon haki yhteishaussa 2329 ensisi-
jaista hakijaa. Yhtä opiskelupaikkaa tavoitteli keskimäärin 1,29 en-
sisijaista hakijaa. Hakijamäärä nousi noin 200 hakijalla viime vuo-
teen verrattuna.

Vetovoimaisimmat hakukohteet olivat Media-alan ja kuvalli-
sen ilmaisun perustutkinto, Pintakäsittelyalan perustutkinto, Säh-
kö- ja automaatioalan perustutkinto, Taideteollisuusalan perustut-
kinto, sisustusala.

Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi on ilahtunut haki-
jamäärän lisääntymisestä. 

OSAO säilytti vankan aseman yhteishaun suosituimpana isona 
ammattiopistona. Elokuussa aloittavilla opiskelijoilla on alkamas-
sa työelämään ja jatko-opintoihin kulkeva polku. Eräillä aloilla on 
edelleen opiskelupaikkoja; esimerkiksi ravintola-alan vetovoima jäi 
alhaiseksi. Korona-ajan jälkeen tälläkin alalla töitä riittää. Kevään ja 
kesän jatkuva haku täydentänee hyvin ryhmiä.”, Paloniemi toteaa.

OSAOon valitaan yhteishaussa 1811 opiskelijaa. Osaan tutkin-

noista järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe huhti-toukokuun aika-
na. Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan aikaisintaan 17.6. Kou-
lutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 
1.7.

Ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua ympäri vuoden jat-
kuvan haun kautta. Yhteishaku on peruskoulun päättöluokkalaisten 
ensisijainen hakuväylä.

OSAO tiedotus 

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!

TARVIKKEITA,
VARUSTEITA

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

Anon Ase ja Tukku

EräKEsKus
anon asE ja tuKKu 
- Kaikki metsästykseen ja kalastukseen
- Laajin valikoima koiranruokia ja  
  tarvikkeita 
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Koulukeskustelu on kiihtymisvaiheessa, eikä vähiten siksi, että 
kouluverkko ja kyläkoulut ovat mainittuina Pudasjärven Perussuo-
malaiset ry:n kuntavaaliohjelmassa. Viime vuonna loppuun saate-
tun talouden tasapainottamistyön aikana käsiteltiin erilaisia sääs-
tökeinoja, jossa kouluverkon osalta tehtiin myös laskelmia parista 
eri vaihtoehdosta. Itse sopeutuspakettiin ne eivät kuitenkaan sisäl-
tyneet. Ohjelmasta sen sijaan löytyy valtuuston hyväksymä kirjaus: 
”Neljä kyläkoulua, kaksi hyvin pientä, kuljetuskustannukset? Selvi-
tys tehty v. 2019. Tuolloin lakkauttaminen olisi tullut kalliimmaksi 
kuin toiminnan jatkaminen nykyisellään. Syöte ja Sarakylä. Koulu-
verkko otetaan uudelleen tarkasteluun vuonna 2022.” Uuden val-
tuuston päätettäväksi asia tulee. Se, miltä arvopohjalta tarkaste-
lu tehdään, riippuu täysin tulevan valtuustokauden valtuutetuista. 

Perussuomalaisten kuntavaaliohjelmassa lukee näin: ”Perus-
suomalaiset eivät hyväksy yhdenkään kyläkoulun lakkauttamista 
säästösyistä. Ennemminkin tarkasteluun tulee ottaa kyläkoulujen 
määrän kasvattaminen.” Historiasta tulee ottaa opiksi. Palataan 
vuoteen 2009, jolloin lähes kertarysäyksellä lakkautettiin kuu-
si kyläkoulua: Ervasti, Hetekylä, Paukkerinharju, Poijula, Puhos ja 
Pärjänsuo. Oppilaita näissä kyläkouluissa oli lakkautushetkellä yh-
teensä 163, yhdessä peräti 57 oppilasta. Kaupunki perusteli lak-
kautuksia polvillaan olevalla taloudellaan ja säästöillä, joita ker-
tyisi lakkautuksilla reilut puoli miljoonaa euroa vuositasolla (Yle 
17.12.2009). 

Lukuvuonna 2008-2009 Pudasjärven esi- ja perusopetuksen 
piirissä oli yhteensä 1 130 oppilasta, vuonna 2020 luku oli 1 066. 
Yhdentoista vuoden aikana oppilasmäärä on vähentynyt yhteen-
sä 64 oppilaalla. Vuonna 2020 lähes puolet, yhteensä 500 oppilas-
ta oli koulukuljetuksen piirissä. Vuonna 2008 toimintakate oli op-
pilasta kohden keskimäärin -8 686 euroa. Vastaavasti vuonna 2020 
toimintakate oli -11 196 euroa/oppilas. Kulurakenteessa ei vuon-
na 2008 ollut valmistavaa opetusta eikä maahanmuuttajien täy-
dentävää opetusta, mutta vuoden 2020 lukuihin ne sisältyvät. Sitä, 
minkä verran nämä kokonaissummaan vaikuttavat, ei ole tiedos-
samme, mutta varmasti tarvittaessa selvitettävissä. Joka tapauk-

sessa toimintakate oppilasta kohden on paisunut vuonna 2020 
yhteensä 2 510 euroa suuremmaksi, kuin vuonna 2008. Oppilas-
määrissä ei suurta muutosta ole tapahtunut. Missä ovat siis nämä 
vuosittaiset puolen miljoonan säästöt, joita oli odotettavissa kylä-
koulujen lakkauttamisilla?

”Säästöjä” suurempaan ja merkittävämpään rooliin nousee in-
himillisyys –yhteisöllisyys ja lapsen etu. Nyt lähes puolet Pudas-
järven tulevaisuuden toivoista kuljetellaan keskustan kouluihin, 
lähinnä Hirsikampukselle. Kyläkoulujen lakkautusten myötä ky-
liltä katosivat suurimmaksi osaksi myös lasten pelikentät, hiih-
toladut, luistelujäät ja pihaleikkivälineistö –yhteiset peli- ja leik-
kialueet. Eipä kirmaile kylillä lapset hiki päässä koulusta kiireellä 
kotiin vain, jotta voivat pikaisesti syödä, tehdä läksyt ja palata kave-
reiden kanssa takaisin koulun pihalle yhdessä harrastamaan. Aika 
menee rattaiden päällä ajellessa koulun ja kodin väliä. Missä tämä 
näkyy? Laajassa hyvinvointikertomuksessa 2017-2021 (hyväksyt-
ty valtuustossa helmikuussa 2021) ongelmakohdiksi on nostettu 
alakouluikäisten osalta liiallinen ruutuaika ja kokemus yksinäisyy-
destä. Vuonna 2019 lähes kaksi kolmasosaa neljännen ja viidennen 
luokan oppilaista liikkui alle tunnin päivässä. Eivät taida pidemmäl-
lä tähtäimellä säästöjä tuoda, laskua voi vain aavistella ja toivoa pa-
rasta. Mikähän siinäkin on, että Pudasjärveltä muuttaa eniten pois 
lapsiperheitä? 

Keskittämiskehitys on pysäytettävä. Elinvoimaiset kylät ja ky-
läyhteisöt ovat merkittävä osa Pudasjärveä ja koulut ovat niiden 
toiminnan sydän. Maaseutu ja pienten kylien vetovoimaisuus ovat 
kasvussa, meidän tulee hyödyntää nämä vahvuutemme. Yhtään ky-
läkoulua ei tule lakkauttaa. Niin Hirsikampus, Lakari kuin Hirvas-
kosken koulu pullistelevat oppilaista. Tulevan kouluverkkotarkas-
telun yhteydessä tulee tarkastella myös vaihtoehto, että meillä 
olisi nykyiseen nähden esimerkiksi yksi kyläkoulu enemmän kuin 
nyt –oppilaita kyllä riittää.

Pudasjärven  
Perussuomalaiset ry

Perussuomalaiset kylien ja kyläkoulujen asialla

Mielen vapaus aiheinen näyttely Pohjantähdessä
Taidehuone Pohjantähdes-
sä on esillä Pauliina Rento-
lan ”Mielen vapaus”- aihei-
nen näyttely ajalla 6.4.-5.5. 
Näyttelyssä on mukana 
myös teemaan sopivia Hir-
sikampuksen oppilaiden 
töitä. Pohjantähdessä on 
turvallista käydä myös 
näin korona-aikana. 

Pauliina Rentolan näyt-

tely sai kipinän Lapin yli-
opiston kuvataiteen pe-
rus- ja aineopinnoista, joita 
hän on työn ohessa suorit-
tanut Limingan taidekou-
lulla viime vuosien aikana. 
Opintojen loppunäyttely 
piti olla jo viime keväänä, 
mutta koronan takia siirtyi 
vuodella eteenpäin. Tee-
maan, joita Rentola halu-

si kuvantaa, löytyi osuvat 
sanat Vexi Salmen laulus-
ta ”Maailma on kaunis ja 
hyvää elää sille, jolla on ai-
kaan ja tilaa unelmille”. 

-Taiteessa haluaisin ta-
voitella lapsen vapaata vii-
vaa. Löytää viivoille uusia 
muotoja ja suuntia, miele-
ni sävyjä, Rentola kiteyttää. 

Rentola uskoo, että elä-

mään yleensäkin vapautta 
tuo kaiken epätäydellisyy-
den hyväksyminen ja siinä 
täydellisyyden näkeminen. 

-Sitäkin on hyvä harjoi-
tella maalausalustalla, jos-
sa virheiden tekeminen on 
turvallista, hän toteaa.

Pudasjärvi-lehti,  
kuvat Rauni Oravainen 

Pietarilan rannan uimakau-
si talven osalta on saatu pää-
tökseen, sillä viimeiset ui-
marit kastautuivat veteen 
tiistaina 13.4. Avannon pur-
ku sijoittuu joka vuosi tä-
hän huhtikuun puolenvälin 
paikkeille. Avanto purettiin 
turvallisuussyistä, jotta ui-
mareille ja avannon huolta-
jille ei sattuisi vahinkoa. Va-
hinkoa tuli sen verran talven 
aikana, että muutamia jää-
tuuria ja rautakankia pu-
tosi avantoon, mutta nekin 
saatiin nostettua ylös avan-
non purun yhteydessä ve-
siosuuskunnan miesten 
magneetin avulla. Nousi-
pa avannosta vielä vasara ja 

muutamia rautanauloja bo-
nukseksi magneetti pilkki-
misestä. 

Avanto avattiin marras-
kuun alussa, mutta sitäkin 
aikaisemmin olivat jo muu-
tamat uimarit käyneet sään-
nöllisesti Pietarilassa uimas-
sa ja totuttelemassa kylmään 
veteen tulevaa talviuinti-
kautta varten. Talviuinti-
paikan kunnossapidosta on 
huolehtinut Työpetari. Vuo-
denvaihteeseen asti yhdistys 
huolehti avannosta talkoilla 
ja vuoden alusta astui huol-
tosopimus voimaan Kulje-
tuspudaksen kanssa. 

Marraskuun alusta läh-
tien on pulahduksia hyiseen 

veteen tullut 1310 kpl. Avan-
touinti on selvästi naisval-
tainen laji, ainakin täällä Pu-
dasjärvellä, sillä miehiä on 
ollut kymmenkunta noista 
50 henkilön aktiivikävijöistä.

Avannon auki pitoa hait-
tasivat hieman talvella ko-
vat pakkaset ja lumimyrskyt. 
Kovin montaa päivää ei tal-
ven aikana seisokkia tullut, 
mutta muutamia kuitenkin. 
Avannossa oleva ilmapump-
pu menee tehottomaksi yli 
20 asteen pakkasessa ja sil-
loin avannolla joudutaan 
käymään päivässä kahteen 
kertaan, jotta avanto pysty-
tään pitämään sulana. Yh-
distyksellä ei ollut mahdol-

lisuutta järjestää avannolle 
viikonloppuisin huoltoa, jo-
ten sekin hieman haittasi joi-
nakin viikonloppuina uima-
reita.   

Talvisen nautinnon ovat 
mahdollistaneet Pudasjär-
ven kaupunki, Kuljetuspu-
das, Työpetari ja Urheilijoi-
den Kuntourheilujaosto.

Kiitämme aktiivista 
avantouintiporukkaa 
kaudesta ja toivomme 

hyviä uintikelejä kesälle!
Yhteistyötahojen puolesta,

Tuomo Jokikokko,  
Työpetari

Pietarilan avantouintipaikka houkutteli uimaan
Viime viikolla vietettiin Mikael Agricolan päivää. Suomen kir-
jakielen isän nimessähän oli jo 1500-luvulla maaseutua (agri), 
mutta jo modernisti kaupunkia (cola). Hänen ajoistaan sa-
nanparretkin ovat muuttuneet, kuten Matti Kuusen kirja 
”Rapatessa roiskuu” todistaa. Esimerkiksi vanha tuttu ”Joka 
toiselle kuoppaa kaivaa, se itse siihen lankeaa” on nykyisin 
”Joka toiselle kuoppaa kaivaa, saa siitä 30 euroa tunti”.  

Tässä muutama uudissananparsi: 
* Parempi katsoa katua kuin kaatua ja katua, ettei katsonut ka-
tua.
* Anna akka tulla vaan kyllä minä pinoan, sanoi isäntä kun vai-
mo kolmoset sai. 
* Sinuahan minnoon säästäny, sanoi isäntä emännälle, kun piial-
la lapset teetti.
* Nyt on elämä hiuskarvan varassa, sanoi Pohjosten likka kun 
parturiksi rupesi.    
* Vettä sataa – se tekee hyvää meidän perunoille ja naapurin 
kuiville heinille.      

* * *
Juhontien terveyskeskuksessa: – Tohtori, se korvien 
soiminen on loppunut, vanhaemäntä kertoo.
– Mutta – sehän on hyvä juttu, oikea ilouutinen. Tinnitushan 
on tosi ikävää. Onneksi olkoon.
– No enpä tiedä. Nyt ne korvat tuuttaavat jatkuvasti varat-
tua!

* * *
Kirje vankilasta. – Kiitos siitä viilasta, minkä toit minulle 
syntymäpäivälahjaksi kakun sisällä, mies kertoo vaimolleen. 
– Vartijakin kehui, että minulla on koko vankilan siisteimmät 
kynnet.

* * *
Ravintolaan palkattiin uusi kokki. Hänen ensimmäinen työ-
vuoronsa alkoi kehnosti, kun hirvipaisti palo poroksi.   

* * *

Hetekylään muuttanut maahanmuuttajanuo-
rukainen oli nähnyt televisiosta, että monet suomalaiset 
harrastuvat pilkkimistä. Niinpä hän hankki pilkkivälineet, hii-
pi iltahämärissä jäälle, kairasi avannon, ja oli jo ottamassa on-
kea esille, kun jostain kaikui kumea ääni: – Siitä avannosta ei 
saa kaloja.
 – Ku-kukas sinä olet ja mistäs sinä sen tiedät? maahanmuut-
taja kysyi.
– Minä olen tämän luistinradan vahtimestari.  

* * *

Huhtikuun laihialainen: – Isä, alkaisinko minä isona 
mäkihyppääjäksi vai hiihtäjäksi? hiihtokilpailuja televisiosta 
seuraava laihialaispoika kysyy.
– Poika, sinä alat ilman muuta mäkihyppääjäksi. Siinä kun ei 
tarvitse ostaa sauvoja! 

Martti Kähkönen
Tietokirjailija Oulu 

”Rapatessa roiskuu”

Yhdessä kohti kestävää 
energiankäyttöä

Pohjois-Suomen energianeuvonta tarjoaa puolueetonta ja mak-
sutonta palvelua energia-asioissa Pohjois-Pohjanmaan, kunnille, 
asukkaille ja pk-yrityksille. Annamme vinkkejä ja ohjeita erityi-
sesti energiansäästöön ja uusiutuvaan energiaan liittyen. Alueel-
lista energianeuvontaa toteutetaan Energiaviraston toimeksian-
nosta yhteistyössä Motivan kanssa.

Neuvontapuhelimemme vastaa kuluttajien kysymyksiin ko-
din energia-asioihin liittyen. Kuntiin teemme vierailuja, joiden 
puitteissa kannustamme energiansäästöön ja kerromme muun 
muassa kunta-alan energiatehokkuussopimuksesta ja tukimah-
dollisuuksista erilaisiin investointeihin. Laadimme myös tietopa-
ketteja ja järjestämme koulutuksia ja tiedotustilaisuuksia yritys-
ten tarpeisiin. Neuvontapuhelin kuluttajille 044 971 368.
Lähde Pudasjärven kaupungin nettisivut/Rakennusvalvonta
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VALTUUSTON 
KOKOUS
Valtuuston kokous pi-
detään etäkokoukse-
na, sähköinen yhteys 
Teams:n kautta, tors-
taina 22. päivänä huh-
tikuuta 2021 alkaen klo 
16:00. 

Kokousta voi seurata 
kaupungin YouTube-
kanavalla tai kaupun-
gintalon kokoustila Ota-
vassa. 

Luettelo kokoukses-
sa käsiteltävistä asi-
oista on nähtävänä 
16.4.2021 alkaen kau-
pungin yleisessä tie-
toverkossa osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi. 

Kokouksen tarkastettu 
pöytäkirja on nähtävä-
nä kaupungin yleisessä 
tietoverkossa 27.4.2021 
alkaen.

Pudasjärvi 9.4.2021 
Mari Kälkäjä 

valtuuston puh.joht.

Työpetari Ry:n
 KEvätKoKous 
torstaina 29.4.2021 klo 16.30
Teollisuustie 10 kahviossa. 

Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

syötteen 
kyläyhdistys ry:n 

vuosiKoKous
su 25.4.2021 klo 18 kylätalolla.

Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu! 
Tervetuloa! Hallitus

Pudasjärven 
Kokoomus ry:n

vuosiKoKous
pidetään to 29.4.2021 klo 18.00 

Kauppatie 3:ssa.
Esillä sääntöjen mukaiset asiat.

Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

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.

MYYDÄÄNVUOKRATTAVANA

Vuokrataan 4h + keittiö, va-
paa 4.5.2021  hyväkuntoinen 
huoneisto ydin keskustassa, 
huoneistossa takka. P. 040 809 
2120.

Puukauppa jatkuu Poh-
jois-Suomessa tasaiseen tah-
tiin. Yksityismetsistä ostet-
tiin tammi-maaliskuussa 
puuta 1 488 000 kuutiomet-
riä. Pohjois-Pohjanmaalla 
788 000 kuutiota, jossa puu-
kauppa on kolmanneksen 
edellisvuotta edellä. 

Kaikille  
puutavaralajeille 
kysyntää
Metsäteollisuuden mark-
kinatilanne on parantunut 
alkuvuodesta ja se alkaa 
näkymään puukaupan ko-
konaisuudessa. Puumarkki-
noilla kysyntä on kasvanut 
kaikille puutavaralajeille. 
Kysyntä on voimakkainta 
edelleen havutukeille, mut-
ta positiivinen suhdanne 
on tarttunut nyt myös kui-
tupuuhun. Tämä helpottaa 
puunmyynnin kokonais-
suunnittelua. Lopputuottei-
den hintojen voimakkaan 

nousun pitääkin näkyä myös 
puun hinnassa. Puukauppo-
jen kilpailuttaminen onkin 
nyt tärkeää. Koronatilanteen 
jatkuminen luo toki edelleen 
heilahtelua markkinoille.

Sellun hinnat ovat nous-
seet keskimäärin viidennek-
sen. Kartongin hinnat hie-
man maltillisemmin, mutta 
niiden nousu on jatkunut 
jo pidempään. Ainoastaan 
papereiden hinnat ovat 
edelleen laskeneet, mutta 
hinnanlasku on hieman ta-
saantunut. 

Mekaanisen metsäteolli-
suuden noususuhdanne on 
jatkunut jo hieman pidem-
pään ja sitä voi kutsua jo su-
persuhdanteeksi. Sahatava-
ran lopputuotteiden hintojen 
nousu onkin jatkunut. Sa-
hauskapasiteetti käy luon-
nollisesti kuumana. Koro-
naepidemian jatkuminen 
lisännee tee-se-itse rakenta-
mista, kuten kävi edellise-
nä kesänä. Tukin kysynnän 

Mhy Koillismaan johtaja Antti Härkönen lähetti 
Pudasjärvi-lehteen ajankohtaiskatsauksen 

puumarkkinatilanteesta, jonka julkaisemme.

Puumarkkinoilla tunkua kuitupuusta
oletetaan jatkuvan siten voi-
makkaana.

Kun kuiduttavan met-
säteollisuuden kysyntä on 
lähtenyt voimistumaan me-
kaanisen metsäteollisuuden 
rinnalla, on metsänomis-
tajien mahdollisuus tarjota 
markkinoille leimikkokoko-
naisuuksia. Vaikka kysyntä 
kohdistuukin edelleen voi-
makkaammin tukkipuuhun, 
niin kuitupuun markkinat 
ovat toipumassa. Vaikka ky-
syntä painottuukin kesäkor-
juukohteisiin tällä hetkellä, 
niin täytyy muistaa, että tal-
vikorjuukohteiden suma on 
saatu purettua hyvien talvi-
korjuukelien ansiosta.

Puunmyynti- 
suunnitelmalla  
puukaupoille
Metsänomistajan on nyt 
mahdollisuus hyödyntää 
puutavaralajien hyvä ky-
syntätilanne leimikoiden ko-
konaissuunnittelussa. Puu-
kaupan valmistelu alkaa 
ottamalla yhteyttä oman 
metsänhoitoyhdistyksen toi-
mihenkilöön. Oman yhte-

yshenkilön kanssa viestin-
nän voi aloittaa esimerkiksi 
kätevästi uudessa OmaMet-
sä -palvelussa, josta löytyy 
omaan metsään liittyvät tie-
dot, oman alueen puun hin-
nat ja metsätilan arvo sekä 
neuvoja toimenpiteiden to-
teuttamiseen.

Vaikka verkkopalvelut 
ovat kehittyneet, on oman 
metsänhoitoyhdistyksen 
metsäneuvoja edelleen tär-
kein apu puukaupan suun-
nittelussa. Hän voi käydä läpi 
kohteet metsässä ja hän osaa 
arvioida paikallisen puu-
markkinatilanteen perusteel-
la metsänomistajan sopivim-
mat hakkuukohteet ja viedä 
puukaupan kilpailuttamisen 
eteenpäin. Puumarkkinati-
lanne voi vaihdella voimak-
kaasti alueittain, joten eri 
puutavaralajeilla ja hakkuu-
tavoilla saattaa olla erilainen 
kysyntä alueesta ja ajankoh-
dasta riippuen. Omassa yh-
distyksessä tunnetaan oman 
alueen erityispiirteet, mikä 
helpottaa puukaupan suun-
nittelua ja toteuttamista.

Pudasjärvi-lehti

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Arpajaistraktori otettiin vastaan tyytyväisenä
Koskitraktori Oy:n helmi-
kuun lopulla valmistunees-
sa uudessa liikkeessä ar-
vonnassa olleen 4000 euron 
arvoisen, vm. 1965 Valmet 
565 traktorin lisävarustei-
neen voitti 27.3. arvonnas-
sa Piia Kipinä. Koskitrakto-
rin toimitusjohtaja Pirkka 
Ylikoski kuljetti perjantaina 
9.4. palkintotraktorin lavetil-
la Marikaisjärvelle, jossa sen 
otti vastaan Piia Kipinän isä 
Pentti Paavola. 

Paavolan kertoi, että trak-

torilla tullaan tekemään polt-
topuiden kuljettamista sekä 
talvella lumitöitä. Hän olikin 
erityisen tyytyväinen lumi-
lingosta, joka kuului arpajais-
voittotraktorin lisävarustei-
siin.  HT

Pirkka ja isänsä apuna ol-
lut ammattikoululainen 

Aarni Ylikoski luovuttivat 
perjantaina 9.4. Marikais-
järvellä Pentti Paavolalle 

Koskitraktorin arpajaisissa 
olleen Valmet 565 traktorin 

lisävarusteineen.

Henkilöauto  VW Touran  1,9 
TDI 5D , ajettu 232000 km,  
vm. 2007, 2 renkaat, vetokouk-
ku,  katsastettu 25.2.2021. P. 
050 593 3610.

Kuntien on tehtävä kuntasuunnitelma, jota hienosti nimite-
tään kuntastrategiaksi. Siinä täytyy selkeästi tavoitella kun-
nan kehittämisestä ja palvelujen järjestämisestä vähintään 
kolme vuotta eteenpäin, mieluimmin pitemmälläkin aikavä-
lillä. Pudasjärven kohdalla on esimerkiksi, että miten saa-
daan väestön väheneminen pysähtymään, jopa kääntymään 
nousupuolelle. Kun viimevuosina kuntamme talous vyöryi 
reilusti miinuksen puolelle, niin siitä on täytynyt tehdä ta-
louden tasapainotussuunnitelma. Se on myös kuntasuunni-
telman lähtökohta, koska, jos talous sakkaa, sakkaa palvelui-
den järjestäminenkin. On kuidenkin lakisääteisiä palveluita, 
kuten terveys-, vanhus-, sosiaali-, koulutus- ym. palvelut, jot-
ka täytyy näkyä kuntasuunnitelmassa, miten hommat hoide-
taan. Esimerkiksi terveyspalvelut, jotka nyt ovat Oulunkaa-
renkuntayhtymän tuottamina kuntamme asukkaille. Samoin 
sosiaali- ja vanhuspalvelut, ainakin niin kauan, kun sote maa-
kunta alkaa niitä tuottamaan. 

Kuntien huolehtiminen asukkaistaan ei silti lopu, eikä 
saakaan loppua. Nyt on eletty tuskallista aikaa koronan 
vuoksi. On varmaan monet ihmissuhteetkin olleet koetuk-
sella. Toivottavasti ei lopullisia eroja ja katkeiluja tule. Alle-
kirjoittaneen mielestä ollaan menossa voimakkaammin pa-
rempaan päin. 

Pudasjärvi on laaja pitäjä, jossa asuu meitä ihmisiä mo-
nenlaisia. Kaikilla on oikeus saada palveluja, 
milloin tarvitsevat ja nämäkin on mainitta-
va kuntasuunnitelmassa elikkä strategiassa. 

Hyvää ja tervettä aikaa toivotan kaikille.

Erkki Honkanen 
kuntavaaliehdokas Vasemmistoliitto

Miten saataisiin 
kuntamme väestökehitys 

nousuun?

PUDASJARVI.FI

KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVAN 
OSITTAINEN MUUTOS VARSITIELLÄ
Asemakaavan muutos koskee Kuren-
alan eteläisen osan asemakaavan Var-
sitien liikennealuetta (LYT) välillä Kaup-
patien läntinen risteys – Laiduntie sekä 
liittymäkiellon poistamista Varsitien /
Jukolantien risteyksestä. Asemakaa-
van muutos on maankäyttö- ja raken-
nusasetuksen 30 §:n tarkoittama vai-
kutukseltaan vähäinen asemakaavan 
muutos.

Kaavamuutoksen tavoitteena on muut-
taa yleinen tie kaduksi. Menettely liittyy 
tienpitovelvollisuuden vaihtumiseen 
Ely–keskuksen ja Pudasjärven kau-
pungin välillä.

Tällä kuulutuksella ilmoitetaan asema-
kaavoituksen vireille tulosta sekä vara-
taan osallisille tilaisuus esittää mieli-
piteensä asemakaavaa muutettaessa. 
Kaavaluonnos pidetään MRA 30 §:n mu-
kaisesti nähtävänä 16.04.- 03.05.2021.

Kaavamuutokseen liittyvät asia-
kirjat ovat nähtävillä internetissä  
www.pudasjarvi.fi ja Pudasjärven kau-
pungintalolla kaavoitus- ja mittaus-
toimistossa. Nähtävänäolon aikana 
on osallisilla ja niillä, joiden oikeu-
teen, velvollisuuteen tai etuun kaava 
välittömästi vaikuttaa, mahdollisuus 
lausua mielipiteensä asiasta kirjalli-
sesti osoitteeseen Pudasjärven kau-
punki, tekninen osasto, Varsitie 7 (PL 
10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostilla  
kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Lisätietoja maankäyttöinsinööri Mark-
ku Mattinen, tekninen toimisto, PL 10, 
Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi,  
puh. 040 038 9972,  
markku.mattinen@pudasjarvi.fi 

Kaupunginhallitus
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EU-RUOKAPAKETTIEN JAKAMINEN
Koronavirusepidemian jatkuessa kevään 2021 EU-ruokajako toteutetaan edelleen yhteistyössä Työpetarin ja ky-
lien kanssa yhdessä. 500 EU-ruokapussia tulee jaettavaksi koko Pudasjärven alueella.
Pudasjärven keskustan alueella jako tapahtuu Suojalinnalta. Lehteen tulee erillinen ilmoitus jakopäivästä. Kes-
kustan alueella ei voi varata pussia etukäteen, vaan pusseja jaetaan Suojalinnalta jakopäivänä, niin kauan kuin 
niitä riittää. Jakopäivänä jokaisella täytyy tarkasti noudattaa pusseja hakiessa koronaturvaohjeistuksia.
Mikäli tarvitset EU-ruokapussin, niin soita tai laita tekstiviesti tai sähköposti kyläsi yhdyshenkilölle ja ilmoita 
nimesi, puhelinnumerosi ja osoitteesi lisäksi perhekoko 22.4.2021 mennessä. 
Joka vuosi EU-ruokapussien hakijoita on enemmän kuin niitä on jaettavaksi. Yhdyshenkilöt ilmoittavat 
EU-ruokapussien saajille tekstiviestillä tai sähköpostilla saapumispäivän ja jakotavan. Jako tapahtuu viimeis-
tään toukokuun aikana.

YHDYSHENKILÖT KYLITTÄIN
Aittojärvi

Tapio Rokala
puh. 040 569 2340
at.rokala@gmail.com

Ervasti
Aira Ervasti
puh. 040 507 2948
aira.ervasti@hotmail.com

Hetekylä
Tiia Oinas
puh. 040 526 4714
tiia.oinas@live.com

Hirvaskoski
Mari Laakkonen
puh. 040 913 0768
mari.laakkonen@pudasjarvi.fi 

Iinattijärvi
Liisa Laakkonen
puh. 040 504 8322
liisa.laakkonen49@gmail.com

Jonku
Ella Viljamaa
040 545 6941
ella.viljamaa@pudasjarvi.fi 

Kipinä
Sanna Parkkila
puh. 044 993 1200
sanna.parkkila@hotmail.com 

Kongasjärvi
Eeva Ritola
puh. 040 722 6742
eeva.ritola@gmail.com

Korpinen
Veikko Törmänen
050 561 8776

Kurenala
Tuomo Jokikokko
puh. 044 082 2130
tuomo.jokikokko@gmail.com

Kurki
Marja Lantto
puh. 040 779 1812
marja-sisko.lantto@pudasjarvi.fi 

Livo
Minna Perttu
puh. 040 504 9663
minna.perttu@livo.fi 

Panuma
Jenni Riepula
puh. 040 5673 762
koje02@gmail.com 

Pintamo
Esa Huovinen
0400 982 369

Puhoskylä
Eero Hyttinen
puh. 040 730 3892
eerohy@hotmail.com

Sarakylä
Kaisa Nivala
040 839 3812
knivala15@gmail.com

Siurua
Tauno Koivukangas
puh. 040 772 3618
tauno.koivukangas@pp2.inet.fi 

Syöte
Teija Sarajärvi
040 588 2895
teija.sarajarvi@hotmail.com

Taipaleenharju
Seppo Sankala
puh. 040 573 4683
seppo.sankala@luukku.com

LISÄTIEDOT
Tuomo Jokikokko
Työpetari ry
puh. 044 082 2130
tuomo.jokikokko@gmail.com

Kongasjärven vesiosuuskunnan
varsinainEn KoKous

pidetään ma 26.4.2021 klo 18 alkaen
Marikaisjärven toimitalolla 

(Marikaisentie 406).
Käsiteltävät asiat:  

1. Osuuskunnan sääntöjen 14§:ssä luetellut asiat
2. Mahdollinen toiminta-alueen laajentaminen

Hallitus

Kurenalan Kyläyhdistys ry 
KEvätKoKous

to 29.4.2021 klo 18 Halla Cafe.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Hallitus

Tervetuloa Kurenalan Kyläyhdistys ry:n JäSENEKSi JA 
YHTEiSTYöHöN! Jäsenmaksu v. 2021 on 10 € ja yrityksien ja 
yhdistysten kannatusmaksu on 20 €. OP FI86 5360 0420 1031 

71. Viestikenttään nimi ja osoite jäsenrekisteriä varten.
Meidät löydät myös facebookista.

Hallituksen kokous klo 17.30. Tervetuloa!

PUDASJARVI.FI

KYSELY MAANOMISTAJILLE SIURUANJOEN  
RANTAYLEISKAAVAN LAATIMISESTA
Pudasjärven kaupunki on toimittanut kaavoituskyselyn kaikille Siuruanjoen varressa maata omistaville ky-
syäkseen heidän mielipidettään rantayleiskaavan tarpeellisuudesta alueella.

Siuruanjoen rantayleiskaavaa 
ryhdyttiin laatimaan vuonna 
2018, mutta kaavoitus lopetettiin 
alkuvaiheessa maanomistajien 
ennakkokyselyn tulosten perus-
teella. Alueen maanomistajien 
keskuudessa ei kumminkaan ole 
vallinnut vahva yksimielisyys 
asiasta, vaan kaupunginhallituk-
selle on vuonna 2020 tehty kunta-
laisaloite yleiskaavoituksen käyn-
nistämisestä uudelleen.

Maanomistajien mielipiteen sel-
vittämiseksi kaupunki on nähnyt 
tarpeelliseksi uusia ennakkoky-
selyn. Kysely kohdistetaan kaikille 
Siuruanjoen varressa Pudasjärven 
kunnan alueella maata omista-
ville. Kyselyyn vastaaminen on 
vapaaehtoista ja kyselyn tulos 
on neuvoa antava. Kyselyyn vas-
taaminen ei sido maanomistajaa 
osallistumaan kaavoitukseen.

Rantayleiskaavan tarkoituksena 

on selvittää alueen rakentami-
sen mahdollisuudet ja esteet mm. 
luonnon ja kulttuuriympäristön 
suhteen. Yleiskaava ohjaa suo-
raan alueen rakentamista ja muu-
ta maankäyttöä. Tämä tarkoittaa 
sitä, että kaavan vahvistumisen 
jälkeen alueen rakennuspaikoille 
on mahdollista saada rakennuslu-
pa suoraan yleiskaavan perusteel-
la. Yleiskaavan myötä pystytään 
varmistamaan maanomistajien 
tasapuolinen kohtelu rakennus-
paikkojen määrän ja sijoittelun 
suhteen.

Pudasjärvellä aikaisemmin toteu-
tetuissa rantayleiskaavoituksissa 
on osa kaavoituskustannuksista 
peritty maanomistajilta. Maksun 
suuruus on vaihdellut 120 – 450 
euroa uudelta rakennuspaikal-
ta. Vertailun vuoksi, myönteisen 
poikkeamisluvan hinta on tällä 
hetkellä 655 euroa ja kielteisen 

päätöksen 327 euroa. Maanomis-
taja voi halutessaan kieltäytyä hä-
nelle tulevista uusista rakennus-
paikoista. Tällöin hänen ei tarvitse 
osallistua kaavoituskustannuk-
siin. Maanomistajan tilat ovat kui-
tenkin mukana kaavatyössä laa-
dittavassa emätilatarkastelussa ja 
maanomistajalle jää tieto raken-
nuspaikoista, jotka hänelle olisivat 
laskennallisesti kuuluneet. 

Asiaan liittyviä kysymyksiä 
voit lähettää 26.4.2021 saak-
ka sähköpostilla osoitteeseen  
kaavoitus@pudasjarvi.fi ja puheli-
mella +358 40 038 9972.
Kaikki kysymykset vastauksi-
neen julkaistaan internetissä  
www.pudasjarvi.fi/kaavoitus. Si-
vuille on ennakkoon koottu Siu-
ruanjoen edellisen kaavoitus-
hankkeen yhteydessä esitettyjä 
kysymyksiä vastauksineen. 

Tekninen ja ympäristötoiminta

Kuluvan valtuustokauden aikana on Pudasjärvellä tehty mer-
kittäviä, suuria investointeja. Kuusamontien varteen nousee 
upea Hyvän Olon Keskus palvelemaan kaikkien kuntalaisten 
hyvinvointia ja harrastustoimintaa. Lisäksi S-ryhmä rakentaa 
uutta ABC-asemaa viereiselle tontille. Iijoen pohjoispuolel-
le Perhemarket rakensi uudet toimitilat palossa tuhoutunei-
den tilalle. Nyt ne ovat osa Tokmannin myymäläketjua. Lä-
helle on juuri valmistunut Koskitraktorin iso laajennusosa 
uusine palveluineen. Oma lukunsa on liikennejärjestelyt, jot-
ka tulevat sujuvoittamaan ohikulkijoiden asioimista kaupun-
gin keskustassa. 

Vuokratalot rakentavat parhaillaan uusia hirsikerrostalo-
ja kaupungin keskustaan, jotka valmistuvat tulevana syksynä 
ja toivottavasti pian päästään rakentamaan torin laitaan ke-
hitysvammaisten palvelutaloa. Vanhuksille rakennetaan uusia 
asuntoja paikallisen säätiön ja rakentajan toimesta ja ne saa-
daan valmiiksi parin vuoden sisällä.

Rakentaminen uudistaa kaupungin ilmettä, katukuvaa, 
luo uskoa kehittyvään Pudasjärveen ja vaikuttaa myöntei-
sesti taajaman vetovoimaan.

Pudasjärven Kehitysyhtiön toimesta laadittiin Syöt-
teelle matkailun puitesopimus eli mittava investointiohjel-
ma v. 2018. Pudasjärven kaupunki rakensi Syötteen infra-
hankkeen ja LumiAreenan. Tämä sysäsi liikkeelle yksityisiä 
investointeja alueella ja mahdollisti osaltaan uuden Kide 
Hotellin rakentamisen. Hotelli Iso-Syötteen palo alkuvuo-
desta 2019 oli kova isku yrittäjälle ja paikallisille toimijoille. 
Onneksi alueen kehittämiseen oli saatu vauhtiin ja yrittäjä 
päätti rakentaa uuden hotellin. Tulevana kesänä rakennetaan 
Syötteelle kymmeniä uusia loma-asuntoja ja myös uusia lii-
kerakennuksia on suunnitelmissa. Koronan myötä luonto-
matkailu on kovassa nosteessa ja tämä näkyy Syötteen kan-
sallispuistossa reippaana kävijämäärän nousuna.

Kuten edellä kuvasin, Pudasjärvi on kehittyvä kaupunki ja 
Keskustapuolue suurimpana valtuustoryhmänä on ollut vas-
tuukantajana yhdessä muiden puolueiden kanssa tässä ra-
kennustyössä. Tietysti tämä on vaatinut taloudellista panos-
tusta ja se näkyy kaupunkimme velkatilanteessa. 

Kestävän taloudenpidon kannalta kuitenkin on huoles-
tuttavampaa käyttötalouden menojen kasvu ja siitä johtu-
vat alijäämät takavuosilta. Talouden turvaamiseksi on laadit-
tu sopeuttamisohjelma ja löydetty noin 2,5 miljoonan euron 
säästöt kolmen vuoden aikana kaupungin oman toiminnan 
käyttötaloudesta. 

Pärjänsuo-Kivarin alueelle suunnitellaan tuulivoimapuis-
toa, joka toisi kiinteistöveroja kaupungin kassaan arviol-
ta kaksi miljoonaa euroa vuosittain ja lisäksi maanomista-
jille merkittävät korvaukset tuulivoiman hyödyntämisestä. 
Lisäksi luontomatkailua pyritään hyödyntämään, suunnitel-
missa on Olvassuon kansallispuisto yhdessä naapurikuntien 
kanssa. Panostamalla uusiutuvaan energiaan, metsien hyö-
dyntämiseen ja luonnon kestävään käyt-
töön Pudasjärvi kehittyy ja voi jatkossakin 
hyvin. 

Jorma Kouva
Pudasjärven keskustan
kunnallisjärjestön pj.
kuntavaaliehdokas

Pudasjärven kehitys 
myötätuulessa

Punaisen Ristin 
ystävätoimintaan 

vapaaehtoisia!
Punainen Risti etsii ystävätoimintaan vapaaehtoisia ja yhteis-
työkumppaneita Pudasjärven ja Taivalkosken alueilta Kohda-
taan kylillä ja keskuksissa hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena 
on luoda matalankynnyksen kohtaamispaikkoja kyläläisille, li-
sätä osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia. 

Ystävätoiminnan vapaaehtoisena annat aikaasi juuri sen 
verran kuin haluat. Jos sinulla on kyky kuunnella ja olla läsnä, 
olet sopiva vapaaehtoiseksi ystäväksi.

Valmiuksia ystävänä toimimiseen saa kolmen tunnin ystä-
väkurssilta, joka järjestetään verkkokoulutuksena maanantai-
na 19.4. Ilmoittaudu mukaan 15.4. mennessä. Koulutukseen il-
moittautuneille lähetetään Teams-linkki sähköpostiin ennen 
koulutuksen alkua.

Kurssin käymisen jälkeen voi ryhtyä vapaaehtoiseksi ys-
täväksi yksinäiselle tai lähteä mukaan järjestämään porukal-
la kaikille avoimia sukupolvien välisiä kohtaamispaikkoja ky-
läläisille. 

Ystävätoimintaan ja koulutukseen ovat tervetulleita kaikki 
asiasta kiinnostuneet.

Päivi Jurvakainen 
paivi.jurvakainen@punainenristi.fi, 040 522 4696
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Hyvinvointivaliokunnan 
keskustelujen ja ohjausesi-
tysten sisällä ja ohessa kul-
kee koko ajan kuntalaisten 
kokonaisvaltaisen hyvin-
voinnin ennaltaehkäise-
vän ja kehittävän toiminnan 
ideoinnin punainen lanka. 
Menneen vuoden marras-
kuun kokouksessa hyvin-
vointivaliokunta pohti lii-
kunnan merkitystä ihmisen 
hyvän terveyden ylläpitä-
jänä. Syntyi idea järjestää 
kaikkia kuntalaisia innos-
tava ja houkutteleva käve-
lykampanja alkuvuodel-
le 2021. Kunnianhimoisena 
tavoitteena ponnahti ajatus 
kerryttää yhteisvoimin ki-
lometrejä maapallon ympä-
ryskilometrien verran (n.40 
000 km). Liikuntatoimen 
väki laittoi töpinäksi ja or-
ganisoi Pudasjärven kau-
pungin järjestämänä kaikille 
asukkaille suunnatun Lii-
ku ihmeessä -Pudasjärvel-
lä! -kävelykampanjan ajalla 
1.4.-31.5.

Evoluution kehityksen 
myötä ihmisestä tuli kah-
della jalalla luontaisesti liik-
kuva olento. Kävely ei ole 
vain keino siirtyä paikas-
ta toiseen. Kävely työllis-
tää mukavasti ihmisen ai-
votoiminnan sekä tuki- ja 
liikuntaelimistön. Kävel-
lessä alaraajojen, pakaroi-
den ja vatsan lihakset toimi-
vat eräänlaisina pumppuina 
painaessaan laskimoiden 
verta sydäntä kohti eli hoi-
tavat ”toisen sydämen” teh-
tävää. Kävely ja yleensäkin 
liikunta vahvistavat pikku-
aivojen toimintaa tasapai-

noaistin sekä lihasten liik-
keiden koordinoinnissa. 
Kävely parantaa fyysisten 
voimien ja kestävyyden li-
säksi henkisiä valmiuksia, 
tunteiden käsittelyä, mie-
len rentoutumista, stressin 
vähenemistä ja luovuuden 
kasvua ja lisääntymistä. Kä-
vellessä veri kiertää aivoissa 
ja koko kehossa liukkaam-
min saaden turhat jännitteet 
vähenemään pääkopassa 
antaen tilaa positiivisille, oi-
valtaville ja realistisille aja-
tuksille ja ideoille. Kävelles-
sä on aikaa käyttää kaikkien 
aistien tuomaa informaa-
tiota hyväkseen. Ympäröi-
vän elämän, ihmisten, eläin-
ten, rakennusten, maaston 
ja kaiken muun aisteilla ha-
vaittavan asian rikkaus on 
käytettävissä juuri kysei-
sellä hetkellä. Virkistävässä 
ja rauhallisessa luontoym-
päristössä vaeltelu saattaa 
tuottaa mallikelpoisen rat-
kaisun johonkin mieltä as-
karruttaneeseen isompaan-
kin ongelmaan.

Liiku ihmeessä - Pudas-
järvellä! -kampanja kutsuu 
kaikki kuntalaiset kävele-
mään Pudasjärven upeissa 
maisemissa oman hyvän 
olon ja kunnon kohentami-
sen merkeissä. Omista käve-
lytapahtumista, maisemista 
ja tunnelmista voi ottaa ku-
via tai videoita ja lähettää ne 
muidenkin iloksi ja piristyk-
seksi kaupungin sivulta löy-
tyvään osoitteeseen. Kam-
panjan päätyttyä toukokuun 
lopussa kaikkien osallistuji-
en kesken arvotaan mai-
nioita palkintoja. Lisäksi 

palkitaan vielä eniten kilo-
metrejä kävelleet ihmiset. 
Osallistumisohjeet ja tulos-
tettava suorituskortti löyty-
vät kaupungin sivuilta. Suo-
rituskortin voi hakea myös 
kirjastosta tai Puikkarista. 
Suorituskortti palautetaan 
viimeistään 7.6. kirjaston tai 
Puikkarin palautuslaatik-
koon tai sähköpostitse osoit-
teeseen liikuntapalvelut@
pudasjarvi.fi.

Valjastetaan porukalla 

”toinen sydämemme” työs-
kentelemään, kävellään Pu-
dasjärven ainutlaatuisissa 
maastoissa mielen ja ruu-
miin hyvinvointia kasvat-
taen niin tämän päivän vaa-
tiviinkin tarpeisiin kuin 
ennaltaehkäisevästi tulevai-
suuden terveyden takaa-
miseksi. Lähdetään kävele-
mään maapallon ympäri!

Sointu Veivo

Liiku ihmeessä -Pudasjärvellä 
– kävelykampanja tarkoitettu kaikille

Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja Sointu Veivo näyt-
tää itse mallia kävelykampanjaan osallistumisesta. Päivit-
täisiä kävelylenkkejä hän käy muun muassa Rocky-koiran 
kanssa. Kuva Irmeli Hämäläinen.

Ranuantien risteyksen parantaminen levennetyillä kaistoil-
la kaupungin varoilla on kyllä susi syntyessään! Ajatuskin ihan 
utooppinen! Mielestäni hyvä sanonta on osuva tämänhetki-
seen tilanteeseen: ” Kaunista päältä, mätää sisältä.”

Tähänkin toivoisin heräävän äänestäjät viimeistään tulevis-
sa kuntavaaleissa, mitä puoluetta ja ketä äänestää, jotta saa-
taisiin korjattua kuntalaisten todelliset tarpeet, tasapuolisesti! 
Tiestö on ELYn tie, siihen ei tarvitse tuhlata kaupungin varo-
ja! Ei todellakaan!

Toisaalta kyllä, en ole nähnyt kertaakaan siinä risteyksessä 
(onneksi!) ainoatakaan kolaria. Kysymys siis tuosta Ranuantien 
ja Kuusamontien risteyksestä, josta myös Jyrkkäkoskelle pää-
see. Onko risteys ”vaarallinen”? Mielestäni ei sen kummempi 
kuin muutkaan risteykset!

Kuten tiedämme, Jyrkkäkoskenalueen lentokenttä on va-
rattu suviseura alueeksi. Juurikin seuraväen ruuhkasuman vält-
tämiseksi olen kuullut suunnitelmista, että kaupungin varoja 
laitettaisiin 100 000 euroa, jolla summalla saisimme esimerkik-
si terveyskeskuspäivystyksen toimimaan alueellemme!

Tuntuu käsittämättömältä miten tämänhetkiset päättä-
jäenemmistöt haluavat kaupunkimme imagoa nostattaa hie-
noilla kalliilla liikenneympyrällä, mieluummin mitä esimerkik-
si kuntalaisten perusterveyshuoltoon!

Jos ELY itse haluaa sitä risteystä parantaa, se on ihan ok, 
mutta ei kaupungin tarvitse kustantaa senttiäkään, siinä toi-
vossa, että ELY joskus aikainsaatossa maksaisi rahat takaisin 
kaupungille!

En ole nähnyt ruuhka ongelmaa siinä risteyksessä, muulloin 
kuin Ranuan kesäseurojen ja suviseurojen aikana. Suviseura ai-
kaan risteyksessä on liikenteenohjaus, jopa poliisit ohjaamassa 
ja nimenomaan pahimpaan ruuhka aikaan.

Seurajärjestäjät voisivat itse järjestää ja kysyä ELY:ltä lupaa 
väliaikaisille liikennevaloille. Maksaahan seuraväki paikkamajoi-
tuksien myötä ”vuokraa” srk:lle! 

Kaupungilla ei ole varaa heittää hukkaan rahaa, vaan ne 
täytyy kohdistaa aivan muihin tarkoituksiin! Vaikka siihen kai-
vattuun terveyskeskuspäivystykseen. Toki tieverkostossa on 
alueellamme kovin paljon korjaamisen aihetta, 
mm. yksityistiestöillä ja ne tarvitsevat tukea pe-
rusparannuksiin, ettei tarvitsisi ajaa autoilla, ku-
ten karhipeltoilla!

Kaisu Heikkinen
Kuntavaaliehdokas, (PS)

Ranuantien ja 
Kuusamontien risteyksen
parantaminen pelkästään 

ELY:n varoilla

Pintamon Kyläseura laajentaa ja kehittää karavaanarialuetta
Pintamon Kyläseura hyväk-
syi pääsiäislauantaina pi-
detyssä kevätkokoukses-
sa etukäteen valmistellun 
noin hehtaarin tonttikau-
pan Metsähallituksen kans-
sa. Kauppakirjat allekirjoi-
tettiin kokouksen jälkeen 
tiistaina 6.4. Nyt hankittu 

maa-alue sijaitsee kyläseu-
ran nykyisen maiden vie-
ressä. Omalla rahoituksella 
toteutettu maa-alueen osta-
minen mahdollistaa uutena 
investointina rakennettavan 
karavaanarialueen kehittä-
misen ja laajentamisen. Ka-
ravanpaikkoja lisätään ja ra-

Saunalla varustettu grillikota parantaa alueella yöpyvien 
peseytymismahdollisuuksia. 

Tulevana kesänä kororajoitusten helpottuessa Pintamol-
la on varauduttu pitämään viime kesän tapaan tansseja. 
Ne aloitettiin jo juhannuksena ensimmäisten tanssilavo-
jen joukossa Suomessa. Tanssitilaa on sisätilojen lisäk-
si ulkoterassilla. 

Pintamon kyläseura on kunnostanut ja laajentanut Kylä-
seuran taloa, joka on vilkkaassa tanssikäytössä. Tanssei-
hin tulee väkeä myös asuntovaunuilla ja -autoilla ja yöpy-
vät alueella.  

kennetaan grillikota ja sen 
yhteyteen sauna sekä bio 
wc.

Hankkeen puuhamies 
Paavo Holappa kertoi, että 
karavaanareita on majoit-
tunut tanssi-iltoina kiitettä-
västi. 

-Kotasauna on koettu 
tarpeelliseksi ja se raken-
netaankin heiltä saadun 
palautteen vuoksi. Näin 
saadaan peseytymismah-
dollisuus alueella yöpyjil-
le. Talkoilla toteutettavat ra-
kentamistyöt on tarkoitus 
aloittaa heti, kun saadaan 

avustuspäätös Oulun Seu-
dun Leaderilta, kertoi Ho-
lappa. 

Karavaanarialue sijaitsee 
Pintamovaaralla vilkkaan 
valtatie 22 varressa. Alueel-
la on hyvät ulkoilureitit niin 
kesällä kuin talvellakin ja 
sen uskotaan tuovan alueel-
le lisää käyttäjiä. Talvella on 
hoidetut latureitit ja kesäl-
lä voi patikoida, lenkkeil-
lä sekä myös pyöräilyyn 
on hyvät puitteet. Sana on 
levinnyt myös suositusta 
tanssitalosta, joka tuo mat-
kailijoita alueelle. HT


