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Hoidatko arjessasi muistisairasta läheistäsi?

 

Entäpä tahtoisitko vahvistaa omaishoitoon ja 

muistisairauksiin liittyviä tietojasi ja taitojasi?

 

MuistiOvet-valmennus järjestetään yhteistyössä

Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset  ry:n OmaisOiva-toiminnan 

sekä Oulun Seudun Muistiyhdistys ry:n ja Pohjois-Pohjanmaan Muistiluotsin kanssa.

on suunnattu kaikille muistisairasta läheistään hoitaville

omaisille. MuistiOvet-valmennuksen aikana avataan ovia

mm. omaishoitajuuteen, yhteiskunnan palveluihin sekä

omaishoitajan omiin voimavaroihin. Lisäksi valmennuksessa

saa tietoa mm. aivoterveyteen, muistisairaan ihmisen

kohtaamiseen sekä tulevaisuuteen varautumiseen liittyen. 

Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan 11.6.2021 mennessä:

 koillismaanomaishoitajat@gmail.com

/ Saila Käsmä-Karjalainen p. 044 2301 439

(Mukaan mahtuu 12 ensimmäiseksi ilmoittautunutta)

MuistiOvet-valmennus

Koulutus pidetään

Pudasjärven

kaupungintalon

valtuustosalissa

Lämpimästi tervetuloa mukaan syksyn 2021

MuistiOvet-valmennukseen Pudasjärvelle

• Ti 10.8. klo 10-14

• Ti 17.8. klo 10-14

• Ti 24.8. klo 10-14

• Ti 31.8. klo 10-14

MuistiOvet-valmennus järjestetään yhteistyössä Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n 
OmaisOiva-toiminnan sekä Oulun Seudun Muistiyhdistys ry:n ja Pohjois-Pohjanmaan Muistiluotsin kanssa.

Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan 11.6.2021 mennessä:
koillismaanomaishoitajat@gmail.com

/ Saila Käsmä-Karjalainen p. 044 230 1439
(Mukaan mahtuu 12 ensimmäiseksi ilmoittautunutta)

• Ti 10.8. klo 10-14
• Ti 17.8. klo 10-14

• Ti 24.8. klo 10-14
• Ti 31.8. klo 10-14

Koulutus pidetään
Pudasjärven kaupungintalon  

valtuustosalissa

on suunnattu kaikille muistisairasta läheistään hoitaville omaisille. 
MuistiOvet-valmennuksen aikana avataan ovia mm. omaishoitajuuteen, 

yhteiskunnan palveluihin sekä omaishoitajan omiin voimavaroihin. 
Lisäksi valmennuksessa saa tietoa mm. aivoterveyteen, muistisairaan 

ihmisen kohtaamiseen sekä tulevaisuuteen varautumiseen liittyen.
Lämpimästi tervetuloa mukaan syksyn 2021
MuistiOvet-valmennukseen Pudasjärvelle.

MuistiOvet-valmennus

Hoidatko arjessasi muistisairasta 
läheistäsi? Entäpä tahtoisitko vahvistaa 
omaishoitoon ja muistisairauksiin liittyviä 

tietojasi ja taitojasi?

Madekosken  
Metsäpalvelu Oy

Matti Väärälä
Konttisenrinne 22,

90310 Oulu

PIHAPUIDEN KAADOT ja KANTOJEN JYRSINNÄT  
AMMATTITAIDOLLA (myös hankalat kohteet).  

Ota yhteyttä niin tehdään tarjous!

TERVETULOA 
PUUTARHAN KESÄÄN! 

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY
Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. 
P. (08) 824 335, 0400 239 754   

AvoinnA:
mA-pe 9-18, 
lA-su 9-16 

Olemme facebookissa!www.pudasjarvenpuutarha.fi

KUKKiVA ORVOKKi 
10,-/12 kpl
15,-/20 kpl

MyöS KULHOjA!

Meiltä lahjakortit! 

Äideille kauneimmat 
RUUSUT, HORTENSiAT, 
jALOPELARgONiAT... 

ja paljon muuta! 

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. 
Puh. 0400 537 550

Autokoulun 
teoriatunnit  

netissä alkavat  
maanantaisin. 

Tervetuloa!

Tunnetko jo oman 
metsäasiantuntijasi?
Puukauppaa, hakkuita, metsäuudistamistöitä, taimikon-
hoitoa, ympäristöasioita, veroja ja sertifikaatteja. 
Kuulostaako työläältä?

Meidän kanssamme et ole yksin metsäasioiden keskellä. 
Varmistetaan yhdessä hyvä lähtö uuteen kasvukauteen. 

Puulle on nyt hyvä kysyntä, erityisen haluttuja ovat 
kesäkorjuukelpoiset leimikot. Ota yhteyttä, selvitetään 
yhdessä tilasi hakkuu- ja hoitotarpeet. Kysyminen ei 
maksa mitään.
 

Elämässä mukana - Stora Enso

Pudasjärvi  
(pohjoinen)

Sakari Lauhikari
p. 040 847 9220

Pudasjärvi 
(etelä ja Sarakylä)

Vesa Pesälä
p. 0400 190 276

Taivalkoski

Olavi Kainulainen
p. 0400 891 466

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman 
käsirahaa ja kaskopakkoa. 

Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Toimitamme 
auton tarvittaessa 

kotiisi. 
Ostamme autoja.

Soita ennen 
kuin tulet.

Toyota Corolla 1,6 bensa 
farm, vm. 2004, LUOTET-
TAVA, manuaali, ilmastointi, 
kahdet hyvät renkaat, aj. 
311 200, kats. 10/20.   
 2800 €

Toyota Avensis 1,8 ben-
sa farm, vm. 2007, VARMA, 
manuaali, ilmastointi, kahdet 
renkaat aluvanteilla, aj. 331 
200 km, kats. 3/21.  
 3900 €

Volvo V70 2,5T bensa 
farm. vm. 2003 HIENO, au-
tomaatti, ilmastointi, nah-
kasisustalla, kahdet renkaat 
aluvanteilla, aj. 293 300 
km, kats. 6/20.   3900 €

Toyota Corolla  1,3 ben-
sa, viistoperä, vm. 1999, 
LÖYTÖ, ajettu VAIN 174 
000 km, kahdet renkaat, 
SIISTI, kats. 9/20. 2700 €

Toyota Carina E 1,6 bensa 
sedan, vm. 1994, ASIALLI-
NEN, kahdet renkaat, kats. 
6/20.  1200 €

Tervetuloa 
Touhula Pudasjärvelle!

Päiväkodissamme on 
vapaita paikkoja syksylle.

Hae varhaiskasvatukseen 
osoitteessa

www.touhula.fi/pudasjarvi

PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
p. 020 752 8260, ark 8-17, la 9-14, su 10-14   www.k-rauta.fi

1-.

RUUSU 
ISOKUKALLINEN 

10,5 CM

RUUSU 
12 CM RUUKKU

695

395
TERASSI-

HORTENSIA 
19 CM

1295
Hyvää äITIENpäIvää, 

pALvELEMME SU 10-14!

ORvOKKIAMppELI

495

ORvOKKI 
KOTIMAINEN 
6 KpL 9 CM 
RUUKKU 495

-maanmuokkaukset
-ojankaivuut
-piennartien kaivuut
-ym. kaivuu ja 
 maanrakennustyöt

METSÄTYÖ KUOPUS OY
93277 Iinattijärvi • 040 7039826, 040 7018145 • metsatyo.kuopus@gmail.com

PUUNKORJUU-
PALVELUT 
nykyaikaisella 
korjuukalustolla

KAIVINKONETYÖT

PUDASJÄRVI-lehti

Aurinkoista 
Äitienpäivää

kaikille
Äideille!

Toivoo:

Monta onnentoivotusta
äiti sulle annan,

iloa, onnea riemukasta
sylin täydeltä kannan.

Kevätpäivä suloisin
kukkaintuoksu ihanin
tervehtii sua äiti kulta

onnittelut saat sä multa!
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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

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Yleisötilaisuuksien 10 hengen kokoontumisrajoituksen
vuoksi jumalanpalvelukset toteutetaan ilman läsnä olevaa 

seurakuntaa YouTuben välityksellä 9.5.2021 saakka 

Sanajumalanpalvelus su 9.5. kello 10. Toimittaa Jari Val-
konen, kanttorina Keijo Piirainen. 

Messu to 13.5 kello 10. Toimittaa Eva-Maria Mustonen, 
avustaa Jari Valkonen, kanttorina Keijo Piirainen. Tarkem-
mat tiedot osallistumismahdollisuudesta ensi viikon leh-
dessä. 

Ystävän kammari You Tube-kanavalla to 6.5. kello 12. 

Lapsiparkki pe 7.5. kello 9.30–12. Voit tuoda 1–6-vuoti-
aan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin (ei esikoululaista). Ennak-
koilmoittautumiset lastenohjaajille: Tanja 040 868 4730. 
Laitathan lapsellesi pienen välipalan ja juoman mukaan.

Perhekerho YouTube-kanavalla ke 12.5. kello 10. Katsot-
tavissa 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. 08 882 3100. Suosittelemme asioi-
maan virastossa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla 
pudasjarvi.srk@evl.fi. Virkatodistukset tehdään Oulun alue-
keskusrekisterissä, p. 08 316 1303. Virastoon jätetyt tila-
ukset välitetään keskusrekisteriin.  

Uhkea Lempi sai Vappuna valkolakin
Kurenalan Honkasenkan-
kaalla Mikko Liehun pihalla 
seisova määrätietoisen nä-
köinen Lempi-tyttö lakitet-
tiin Vapun kunniaksi. Kari 
Tykkyläisen veistämä näyt-
tävä naispatsas ei ole ollut 
ainoastaan talonväen ilona. 
Lempiä ovat saaneet ihail-
la ja kummastella vuoden 
ajan lähitien kulkijat. Onpa 
Lempiä tultu ihan lähietäi-
syydeltäkin ihmettelemään. 
Tyynesti Lempi on tarkkail-
lut vuoden aikojen vaihtelun 
tuomia luonnon muutok-
sia välillä helteestä nauttien 
ja välillä sateessa tai pak-
kasessa hytisten. Lempi on 
seurannut pihapiirin lintu-
jen, oravien ja jänöjussien ja 
muiden eläinten kurvailu-
ja ja kukerteluja. Paljon hän 
on saanut kuulla ohikulke-
vien kansalaisten juttelua 
maailman menosta, koro-
nan vaikutuksista ihmisten 
elämään ja mielialaan. Mu-
kavasti on varmaan hänen 
korviinsa kantautunut ilois-
ta naurua, leikinlaskua sekä 

vahvaa toivoa ja uskoa hy-
vään entistä ehompaan tu-
levaisuuteen. Pudasjärvi-
nen terve elämänasenne ja 
positiivinen tulevaisuuteen 
katsominen ohittaa kome-
asti välillä valtaavat tum-
mat aatokset ja epävarmuu-
den tuntemukset. Lempin 
kuullen on turvallista jutus-
tella arkojakin asioita, sillä 
Lempi ei juorua kuulemiaan 
asioita eteenpäin. Lempi on 
puunlämmin puhumaton 
nainen.

Marja-Leena Tykkyläi-
nen osasi tehdä runsasmuo-
toiselle Lempille oikean ko-
koisen ja Lempin kutreille 
jämäkästi istuvan näyttävän 
valkolakin. Lempi kiittää la-
kin tekijää lämpimästi.

Lempi, Liehun talonväki ja 
allekirjoittanut toivottavat 

kaikille pudasjärvisille 
aurinkoista ja tervettä 

kevättä ja tulevaa kesää!

Sointu Veivo Lempi, Sointu ja Mikko Honkasenkankaalla Vapputunnel-
missa. 

”Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän ku-
martui minun puoleeni ja kuuli huutoni.”

Rukous on hiljaista, sydämellä ole-
vaa huokailevaa puhetta Jumalalle. Joskus 
elämä on sellaista, että on pakko huu-
taa psalmin kirjoittajan tavoin: ”Kuuletko 
sinä!? Miksi et vastaa, vaikka näet, että kär-
sin.” Kun laitan sormeni lomittain riittä-
vän usein ja rukoilen sydämeni pohjasta, 
niin koen saavani pääni sisälle ja sydäme-
ni tykytykseen rauhan. Jumala kumartui 
puoleeni ja kuuli huutoni. Jumala ei hoi-
tanut keskeneräisiä asioitani puolestani, 
mutta sanoi minulle: ”Olen sinun kanssasi.”

”Hän veti minut ylös syvästä kuopasta, 
upottavasta liejusta. Hän nosti minut kalliol-
le, antoi lujan pohjan askelteni alle.”

Kyllä. Jumala on vetänyt minut syväs-
tä kuopasta. Lähellä olevat ihmiset ovat 
vetäneet minut ylös kuopasta. Kiitos. Elä-
mä on upottavaa ja raskaskulkuista liejua 
aina väliin. Miksi elämän pitää olla välil-
lä niin vaikeaa? Lujalle maalle, ikiaikaisen 
graniittikallion päälle nostettuna on ihmi-
sen hyvä astella. Pienen hiirulaisen kokoi-
nen usko on jo vahva moottori graniitti-
kallioiden päällä kulkijalle.

”Hän antoi suuhuni uuden virren, kiitos-
laulun Jumalamme ylistykseksi. Tämän kuu-
levat monet, tuntevat pyhää pelkoa ja tur-
vaavat Herraan.”

Mieleni sopukoista ja sydämeni ko-
loista nousee kiitoksen säveliä. Säveliä, 
joille ei ole nuotteja, mutta jotka soivat 
sisimmässäni resonoiden kuin sinfoniaor-
kesteri. Kiitoslauluni soi livertävien lintu-
jen, pörisevien hyönteisten, solisevien ve-
sien ja ilon kiljahdusten äänin. 

”Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, 
ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny nii-
den puoleen, jotka valhetta palvelevat.”

Helppoa, tai ainakin helpohkoa, oli-
si hakea lohdutusta hetken lohduttajista 
ja kertakäyttöhelpottajista. Minussa asuu 
houkutuksen kiusaus, joka kutkutellen 
kutsuu nopeisiin, itsekkäisiin ja kertakäyt-
töisiin sielun särön laastarointeihin. Yri-
tän pysyä totuuden polulla ja tehdä mat-
kaani valossa kohti kirkkautta.

”Herra, minun Jumalani, kukaan ei ole si-
nun vertaisesi! Sinä olet tehnyt suuria teko-
ja, sinä ajattelet meidän parastamme. Minä 
haluan kertoa teoistasi – niitä on enemmän 
kuin voin luetella.”

Kyllä. Herra, minun Jumalani, olet teh-
nyt suuria tekoja. Minun ei tarvitse kuin 
pysähtyä, raivata edestäni kaikki tur-
ha ja katsoa ympärilleni, niin näen suu-
ruutesi: luomakunta, ihmiset, Kristuksen 
armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen 
osallisuus. Isoja asioita, jotka ovat tarjol-
la meille kaikille ilman takuurahoja, lai-
nasopimuksia, vastikerasitteita tai mui-
ta maksusitoumuksia. Kaikki on valmiina, 
lunastettuna, sovitettuna ja maksettuna 
pääsiäisen riemusanoman myötä.

Jos Jeesus olisi koillismaalaiskainuulai-
nen, niin hän sanoisi: ”Elä suotta eppäile. 
Kyllä se rukoileminen hyövää. Mee sissään, 
sule pirtin ovi ja rukkoile Jumalaa. Jumala 
kuulee rukkouksesi. Jos et tiijä tai hoksaa, 
mitä rukkoilisit, niin rukkoile vaikka omin 
sannoin Isä meijän -rukkous.”

Raamatun tekstit, Ps. 40:2-6.

Marko Väyrynen
diakoni

Mitä se hyövää rukoilla?

OSAOn Pudasjärven yksi-
kön yksikönjohtajaksi on va-
littu 1.8.2021 alkaen insinöö-
ri YAMK Keijo Kaukko. 
Virkaa haki kuusi henkilöä, 
joista kaksi haastateltiin. Tä-
hän saakka yksikönjohtajan 
virkaa on hoidettu väliaikai-
sin ratkaisuin sen jälkeen, 
kun varsinainen viranhaltija 
jäi eläkkeelle 1.7.2016.

OSAOn Taivalkosken 
yksikön yksikönjohtajaksi 
on valittu 1.8.2021 alkaen in-
sinööri YAMK Esa Lahtela. 
Virkaa haki kolme henkilöä, 
joista kaksi haastateltiin. Tä-
hän saakka yksikönjohtajan 
virkaa on hoidettu väliaikai-
sin ratkaisuin sen jälkeen, 
kun varsinainen viranhal-
tija siirtyi muihin tehtäviin 
1.1.2017.

Koulutuskuntayhtymä 
OSAOn yhtymähallitus va-
litsi Lahtelan ja Kaukon vir-
koihin yksimielisesti ko-
kouksessaan maanantaina 
26.4.

Yksikönjohtaja vastaa 
yksikön toiminnan pedago-
gisesta johtamisesta sekä ke-
hittämisestä. Hän huolehtii 
yksikön henkilöstöjohtami-
sesta sekä toiminnallisten 

ja taloudellisten tavoittei-
den toteutumisesta, seu-
rannasta, arvioinnista sekä 
raportoinnista. Sidosryhmä-
yhteistyö on tärkeä osa yk-
sikönjohtajan toimenkuvaa.

Hallintojohtajaksi 
Tuomas Möttönen 
OSAOn yhtymähallitus va-
litsi OSAOn uudeksi hallin-
tojohtajaksi OTK Tuomas 
Möttösen nykyisen hallinto-
johtajan jäädessä eläkkeel-
le. Möttönen aloittaa vi-
rassa 1.9.2021. Hän siirtyy 
OSAOon Oulun kaupungin 
palveluksesta. Hallintojoh-
tajan virkaa haki kahdeksan 
henkilöä, joista neljää haas-
tateltiin. 

Hallintojohtajan tehtävä-
nä on johtaa kuntayhtymän 
yleishallintoa, valmistella ja 
toimeenpanna yhtymähalli-
tuksen päätöksiä, vastata or-
ganisaation ohjeiden ja sään-
töjen ajanmukaisuudesta ja 
toimia lainopillisena neu-
vonantajana OSAOssa sekä 
edustaa tarvittaessa OSAOta 
oikeudenkäynneissä.

OSAO tiedotus 

Uusia johtavia 
viranhaltijoita OSAOon

Yksikönjohtaja 
OSAO Pudasjärvi 
Keijo Kaukko.

Yksikönjohtaja 
OSAO Taivalkoski 
Esa Lahtela.

Hallintojohtaja 
Tuomas Möttö-
nen.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

WWW.NORDICSILVA.COM  I  PUH. 040 572 5914

OSTAMME METSÄMAATA
PYYDÄ ILMAINEN ARVIO

Olemme kotimainen toimija

Tavallista parempi

KATTAUS

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 6.-9.5. ELLEI TOISIN MAINITA

799

10.- 5.-2 kpl 2 pkt

-15%
Plussa-kortilla

-21%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia  
8,99-9,99 12-pack 
(1,97-2,22/l)  sis. pantit 1,20

SUOMI

12
-pack

Almondy
pAKASTeKAKUT
400-450 g (11,11-12,50/kg)  
Ei mud cake

Saarioinen
KUlTA- jA pippUriSArjAn  
KOKOlihAleiKKeleeT
150-200 g (12,50-16,67/kg)

129
kg

KUrKKU
Suomi

Ilman Plussa-korttia  
5,89 kpl (13,09-14,73/kg)

Ilman Plussa-korttia  
3,19 pkt (15,95-21,27/kg)

Coca-Cola tai Coca-Cola Zero Sugar

virvOiTUSjUOmAT
12 x 0,33 l (1,71/l) sis. pantit 1,20 
Rajoitus 2 erää/talous

-12-22%
Plussa-kortilla

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 ja 
TIkTokISSA! @ksmpudasjarvi

990
kimppu

piOniKimppU
3 kpl, Ranska/Hollanti

Voimassa TO-LA 6.-8.5.

K-ruokamestarin

GrillipihviT
pOrSAAn SiSÄFileeSTÄ

995
kg 1095

kg
249

kpl

Valio

vOi 
nOrmAAliSUOlAinen

500 g (4,98/kg) 
rajoitus 2 pkt/talous

leipÄOSASTOlTAmme 
ÄiTienpÄivÄKSi 

KAKUT SeKÄ 
leivOKSeT!

Hyvää 

Äitienpäivää!

Ilman Plussa-korttia 
2,95 pkt (5,90/kg) 

-15%
Plussa-kortilla

KypSÄ  
mAiSSi
400 g (3,75/kg)  
Espanja

3.- 2 pkt

Yksittäin1,69 pkt 
(4,23/kg)

EDULLISESTI
KOKO KESÄN

Reulun kaupan

rUUSU
10 kpl, 
Kenia

560
kimppu

SUOMI

erÄ 1.-ras

erÄ

Voimassa TO-LA 6.-8.5.

TUOreeT SUShiT
(n. 30,00/kg)

VALMISTETTU
SUOMESSA

Atria

pUnAjUUri-,  
iTAliAn- TAi  

perUnASAlAATiT 
400 g (2,50/kg)

SJØ 
TUOre lOhiFilee

Vakuumipakattu, A-leikattu
Kasvatettu, Norja

rajoitus 2 pkt/talous

079
kpl

pOSTi AlOiTTAA TOiminnAn 
K-SUpermArKeTiSSA 
mAAnAnTAinA 10.5. 

KlO 11.00.
pOSTin AUKiOlOAjAT:

mA-pe 7.00-20.30
lA 7.00-18.00

SU 10.00-14.00

950
Ilman Plussa-korttia 4,49 pkt (8,98-11,23/kg)

3
pkt

Juhla Mokka

jAUheTUT KAhviT
400-500 g (6,33-7,92/kg) 
Rajoitus 1 erä/talous

-29%
Plussa-kortilla

Puhoskylän kyläseuran 
vuosikokouksessa 11.4. va-
littiin Eero Hyttinen jatka-
maan puheenjohtajana. Va-
rapuheenjohtajaksi valittiin 
Aarno Päätalo, sihteerinä 
ja rahastonhoitajana jatkaa 
toistaiseksi Tiia Rinnekan-
gas. Johtokuntaan valit-
tiin Helinä Koski, Riikka 
Moilanen, Jarkko Manni-
nen, Raili Honkanen, Arto 
Honkanen ja Sari Honka-
nen sekä varajäseniksi Ari 
Moilanen, Eino Kemppai-
nen, Janne Honkanen ja 
Päivi Torvinen. Päätettiin 
hakea kylätalolle tukea Ou-

lun Seudun leaderiltä etä-
kokousvälineistön hankin-
taan. Hakemus on jo jätetty 
leaderille käsiteltäväksi. Si-
kajuhlat järjestetään heinä-
kuussa, tai sen jälkeen heti 
rajoitustilanteen salliessa.

Toimintakertomuksessa 
todettiin Puhoskylän kylä-
seuran vuoden 2020 olleen 
muiden yhdistysten tavoin 
koronan vuoksi toiminnal-
taan melkoisen hiljainen. 
Sikajuhlat jäivät järjestä-
mättä siinä kuin muutkin 
väkeä kokoavat kekkerit, 
kuten perinteinen pääsiäis-
päivän perhetapahtuma. 

Sama tilanne on jatkunut 
myös keväällä 2021, mutta 
valoa kajastaa jo tunnelin 
päässä kesälle kaavailtujen 
rajoitusten purun myötä.

Viime vuoden alussa ja 
kesällä pystyttiin järjestä-
mään muutamia karaokeil-
toja, ja saatiinpa yhdistys-
ten kokouksetkin pidettyä 
kylätalolla rauhallisen ke-
sän aikana. Loppukesällä 
pidimme yhdet tanssitkin, 
kun rajoitukset antoivat 
sen verran periksi, mut-
ta syksyn edetessä oli taas 
unohdettava yhteiset lähi-
tilaisuudet. Marjonhiedalla 

otettiin käyttöön osin kau-
pungin tuella rakennettu 
uusi laituri, ja uimarannal-
la pidettiin avajaispäivänä 
pienimuotoinen rantapäivä 
tulistelun ja pelailun mer-
keissä. 

Senioriviikolla järjestet-
tiin kylän varttuneemmalle 
väelle Möykkälässä kahvi-
tarjoilu mukavan yhteisoh-
jelman ohessa. 

Eero Hyttinen

Puhoskylän Sikajuhlat suunnitellaan 
pidettäväksi heinäkuussa

Puhoksen Kyläseuran väki kutsuu vieraita tutustumaan 
pitkään Marjohiedan hiekkarantaan.

Marjonhiedan avajaisia vietettiin viime vuoden heinäkuus-
sa. Avajaispäivän kävijämäärä yllätti myönteisesti kylä-
seuran.

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi

Jäteasema Ekolanssi
Teollisuustie 10, Pudasjärvi

Avoinna ti 16–19 ja pe 11–13

Siirtokuormausasema
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi

Avoinna pe 14–18 ja 
10.4.–31.10. myös la 10–14

Asuinkiinteistöjen puutarhajäte
Jätehuollon perusmaksun ansiosta asuinkiinteistöjen 
puutarhajätteet voi viedä maksutta (ei tarvita puu-
tarhajätekuponkia) Pudasjärven siirtokuormausase-
malle.

Puutarhajätteen vastaanotto avataan 7.5.2021. Puu-
tarhajätettä otetaan vastaan vuosittain toukokuusta 
lokakuuhun siirtokuormausaseman aukioloaikana.

Lajittele puutarhajäte: Oksat ja risut erilleen hara-
vointijätteestä.
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Kokoomukseen lisää vastuunkantajia

Pudasjärven Kokoomuksen 
vuosikokous torstaina 29.4. 
oli yhtenäinen, vaikka vii-
meaikaiset valtakunnan ta-
son äänestysten reaktiot 
ovat olleet kentällä kuohut-
taviakin. Kokouksessa ol-
tiin yksimielisiä fokuksen 
keskittämisestä kuntavaa-
leihin. Yhdistyksellä ja tule-
villa valtuutetuilla todettiin 
olevan töitä kunnan elinvoi-

maisuuden ja lähivuosien 
veto- ja pitovoiman vahvis-
tamisessa.

Yhdistyksen puheenjoh-
tajaksi valittiin Pekka Kin-
nunen, varapuheenjohtajak-
si Hilkka Parkkisenniemi, 
sihteeri-rahastonhoitajaksi 
Katri Virtanen ja hallituksen 
jäseniksi tulivat uusina Aila 
Helve ja Anne Pääaho.

Kokouksessa julkaistiin 

Kokoomuksen vuosikokouksessa oli esillä kuntavaaliasiat sekä saatiin hallitukseen uusia jäseniä.

Pitkäaikaista Kokoomusvaikuttajaa Aune Ekdahlia muis-
tettiin kukkakimpulla hänen muuttaessaan paikkakunnal-
ta. 

myös Kokoomuksen kunta-
vaaliohjelma, jossa pääotsi-
kot ovat 

Yrittäjien, yritysten ja 
työllisyyden tukeminen 
”yhteinen kakku kasvaa 
vain työtä tekemällä ja yrit-
tämällä”, strategiatyön ke-
hittäminen ja kuntatalou-
den vakauttaminen ”Siksi 

sydän on oikealla”, kun-
talaisten osaamisen ja val-
miuksien kehittäminen 
”Koulutus on mahdollista-
mista ja mahdollistaminen 
on tasa-arvoa”, Kuntalais-
ten hyvinvoinnin lisäämi-
nen ”Lisätään palveluiden 
laatua, ei hallintoa”. 

Kokouksessa todettiin 

yhdistyksen jäsenmäärän 
kasvaneen, mikä ei välttä-
mättä näy vielä näissä vaa-
leissa ehdokasasettelun 
määrässä, mutta toiminnan 
ja tulevaisuuden osalta ol-
tiin toiveikkaita. Nuorten 
mukaantulo yhdistyksen 
toimintaan on terve suunta-
us ja nuoret pääsevät kasva-

maan kokeneempien rinnal-
la kohti uusia haasteita. 

Pitkäaikaista kunnallis-
poliitikkoa Aune Ekdahlia 
muistettiin ja kiitettiin hä-
nen muuttaessaan paikka-
kunnalta. 

Pudasjärven  
Kokoomus ry

Työpetari yhdistyksen halli-
tus on päättänyt lakkauttaa 
yhdistyksen työllistämistoi-
minnan ja kuntouttavan työ-
toiminnan järjestämisen ke-
säkuun loppuun mennessä 
2021. Yhdistyksen työllistä-
mistoimet ovat kohdistuneet 
pääasiassa vanhuspalvelui-
hin, siivouksiin, avustami-
siin, lumitöihin ja nurmikon-
leikkuisiin. Kesäisin on ollut 
toiminnassa viiden vuoden 
ajan viisi henkeä työllistä-
vä metsäryhmä, joka on teh-
nyt Pudasjärven kaupungille 
maisemanhoitotöitä. Pietari-
lan avantouintipaikasta yh-
distys on huolehtinut syksyt 
talkoillen ja talvisin ja ke-
vätpuolella on ollut huolto-
sopimus Kuljetuspudaksen 
kanssa avannon kunnossa-
pidosta. Yhdistyksen harteil-
la on ollut yli 10 vuoden ajan  

Eu-ruokajako paikkakun-
nalla. Keskimäärin vuodes-
sa kuivamuonaa on saapu-
nut yli 10 000 kg. Näistä on 
kertynyt yli 1000 kauppakas-
sillista jaettavaa kaksi kertaa 
vuodessa. Koronan aikana 
jako on ollut hyvin töisevä 
toteuttaa. Yhdistyksen va-
kituista henkilöstöä on ol-
lut kolme, joista yksi siirtyy 
eläkkeelle ja kaksi Te-toimis-
ton asiakkaaksi. 

Yhdistys jatkaa toimintaa 
ns. harrastepohjalta, jossa ei 
ole yhtään palkattua työn-
tekijää, vaan toiminta pe-
rustuu vapaaehtoisuuteen. 
Työttömien yhdistyksen jä-
seniä on noin 60, jonka paris-
sa tullaan toimintaa järjestä-
mään. 

Kaupungin talouden su-
pistukset koskettavat suo-
raan paikkakunnalla työllis-

täviä yhdistyksiä. Kaupunki 
on tukenut avustuksilla yh-
distyksien työllistämistoi-
mintaa jo useamman vuoden 
ajan. Tänä vuonna tukien 
määrä laski radikaalisti ja li-
säksi korona on vienyt yh-
distyksiltä laajempimittaisen 
työtoiminnan mahdolli-
suuden vanhuspalveluissa. 
Nämä edellä mainitut asiat 
vaikuttivat yhdistyksen työ-
toiminnan alasajoon.

Työpetari kiittää kaik-
kia, jotka ovat osallistuneet 
vuosien varrella yhdistyk-
sen toimintaan eri tavoin, 
Pudasjärven kaupunkia, eri 
hankkeita ja erityisesti asiak-
kaita.

Kiitos ja hyvää  
kesän odotusta!

Työpetarin hallitus
Työpetari ry:n hallitus joutui päättämään supistamisista yhdistyksen aktiiviseen työllistä-
mistoimintaan. Kuvasta puuttuu Heimo Turunen, joka otti kuvan.

Työpetarin työllistämistoiminta päättymässä

Pudasjärven kyläneuvos-
to kokoontui keskiviikko-
na 28.4. kylien yhteiseen 
kokoukseen. Osallistujat 
edustivat kaupunkimme 
terhakoiden reuna-alueiden 
kylätoimijoita suuren kun-
tamme lähes kaikilta laidoil-
ta. 

Kokouksen alussa kau-
punginjohtaja Tomi Ti-
monen kertoi Olvassuon 
tienoolla olevan Saunakan-
kaan mökin kuuluvan jat-
kossakin metsähallituksen 
ylläpidon piiriin. 

Kylien hyvistä käytän-
teistä kertoivat Aili Jussila 
Panuman uuden logon käy-

töstä tiedottamisessa ja ky-
län yhteisestä jätteiden ke-
räyspistesysteemistä. 

Kaisa Nivala kertoi Sara-
kylässä aloitetusta asumat-
tomien talojen ja asuntojen 
kartoitustyöstä tavoitteena 
päästä markkinoimaan niitä 
aikanaan kylälle muutosha-
lukkaille ihmisille. 

Yhdistyksistä hyvinvoin-
tia-hankkeen projektikoor-
dinaattori Mikko Männistö 
esitteli hanketta ja kannus-
ti kyliä osallistumaan hank-
keen ihmisiä osallistaviin 
toimintoihin. 

Viestinnän ja markki-
noinnin palvelusuunnitte-

lija Anu Koivusaari selosti 
kuulijoille oman toiminta-
tiiminsä (Heli Huhtamäki, 
Anu Koivusaari ja Juha Ny-
man) laajamittaisesta tehtä-
väkentästä. 

Seurakunnan vs. diako-
ni Marko Väyrynen valai-
si yhteisvastuukeräyksen 
sisältöä hauskan ”yhteis-
vastuuninja Markon” vide-
on myötä. Luvassa on myö-
hemmin mahtava yhteinen 
sadan keppijumppaajan ko-
koontuminen torilla. 

Pudasjärven Kehitykses-
tä Jukka Koutaniemi tiedot-
ti nuorisoLeaderin mahdol-
lisuuksista ja onnistuneista 

kyläkierrosten tuotteistami-
sista sekä yhdistysten tuot-
teistamistalkoista kesäkuus-
sa. 

Esa Erkkilä toi SPR:n toi-
mintatiedotuksen kokous-
väelle.

Esittelyjen ja tiedotus-
ten jälkeen kylätoimijat ra-
portoivat omien kyliensä tä-
mänhetkisistä tekemisistä ja 
elämänmeiningistä yleensä-
kin. Näitä raportteja kuun-
nellessa oli pakko todeta, 
että huolimatta meneillään 
olevasta ja olleesta kum-
mallisesta ajanjaksosta huo-
limatta kylillä ei ole elon-
tahti pysähtynyt tai vajottu 

lamaannuksen alhoon. Ky-
lätaloja korjataan. Työllis-
tämis- ja muita hankkeita 
käynnistetään. Liikunta- ja 
ulkoilumahdollisuuksiin 
panostetaan. Asumismah-
dollisuuksia kartoitetaan. 
Lasten- ja vanhusten toi-
mintoja ylläpidetään ja 
käynnistetään. Aikuisväes-
tölle tarjotaan eri keinoin 
järjestettäviä yhdessäolon-
hetkiä ja asiallista tekemistä. 
Opastetaan ja autetaan toi-
sia monissa asioissa. Kult-
tuuritapahtumia suunnitel-
laan järjestettäviksi. SPR:n 
vapaaehtoiseen pelastus-
palvelutoimintaan (Vapepa) 

osallistutaan toistemme tur-
vallisuuden takaamiseksi. 

Pudasjärven kylillä vir-
taa aktiivinen, osallistava ja 
osallistuva energia ja mie-
liala, joka vahvistaa koko 
kaupunkia ja kaupunkilai-
sia. Olen ylpeä mallikkaista 
kylätoimijoista ja kunnioi-
tan kyliemme ihmisiä sekä 
heidän idearikkaita toimin-
tojaan.

Sointu Veivo
Kuntavaaliehdokas 
(Keskusta)

Pudasjärven kylillä virtaa aktiivinen ja osallistuva energia
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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
7.-8.5.

MAANANTAi-kEskiviikko
10.-12.5.

199

100

159

195

399

259

pkt ras

2 pkt/talous

1490 179199

2 filettä/talous

kg259

pkt plo

990

299
pss

kgkg

599
pkt

kg

ras

pss

1195
kg

100
pss

595

100149
pkt

kg

prk

199
pss

795

099115
pkt

kg

100
kpl

100

350

399
pss

pkt

100
prk

199

375
pss

levy

199
pkt

2 pkt/talous

pkt

3995

2995

2190

2990

3190 1390

2790

2995

4495

pkt

990
kpl

MA-Ti 10.-11.5.         kE 12.5.

PE-kE 7.-12.5.

Oollannin
uuNiRAPEAT 

RANskAlAisET
500 g

Kungs 
AuToNPEsuhARJA
teleskooppivarrella 

1595

Irto tuore
RuodoToN

NoRJAN 
lohifilEE

Kananpojan
koiPiREisi
3 kpl, marinoitu

n. 1.2 kg/ras

HK
kAbANossi 

gRilli-
MAkkARAT

360-400 g

Suomalainen
ToMAATTi

HK 
Viljaporsaan
filEEPihvi
640 g
ruohosipuli-pip-
puri tai ranch

HK
siNiNEN
lENkki
580 g

Findus
kANEliPullAT

12 kpl/420 g

HK Viljaporsaan
kAsslER-
lANkku

smoky BBQ
n. 1.2 kg/kpl

sAToJA TARJouksiA 

JokA PÄivÄ!

Äitienpäivään
TÄyTE-
kAkuT

Chempioil
hydRAuliikkA-
ölJy 20 l
32 ja 46

3495

RAuTAosAsTolTATEksTiiliosAsTolTA

Snellman  
tosi murea
kiNkuT
200 g, palvi-, 
keitto- tai 
korppukinkku

2,7 l

Rakentajan
PuuölJy
esim. pähkinä
0,9 l

650 1695

Master lock 
AvAiNsÄilö-
koTElo

3490

PuuTERvA
esim. 2,5 l

2995

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

9990

Sievin 
kuMi-
sAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

65,-

Koottava
kATiskA

1599

Tuore 
naudan
PAlA-
PAisTi

Vihreä 
kivetön
RyPÄlE
500 g

Ingman
gREAMy 
hERkuTTElu-
JÄÄTElö
0,85 l

Olvi
liMsAT
0,95 l
sis. pantin

Malaco
sAlMiAkki-
sEkoiTus
AAkkosET
280 g

Eldorado
ToNNikAlA-
hiuTA-
lEET 
185/140 g 
öljyssä

Banderos
vEhNÄ-
ToRTillA
8 kpl/320 g

JAuhElihA
sikA-
NAuTA
2 kg/tal.

Vaasan Pehmeät
kAuRA-
PAlAT
9 kpl/540 g

kANAN-
MuNAT
10 kpl

Pingviini
vANilJA-
JÄÄTElö
1 l

Hyvä
NAuTA 
JAuhElihA
rasvaa 
max 10%

Fazer
gEishA- tai 
MAiTo-
suklAA-
TuuTTi
110 ml

HK 
Camping
gRilli-
MAkkARAT
400 g

Oboy
kAAkAo-
JAuhE
1 kg täyttöpussi

McVities
digEsTivE
kEksi
400 g
original

Valio sokerittomat
höRPPy-
MEhu-
JuoMAT 1 l

Eldorado
PiTkÄ-
JyvÄiNEN- 
tai TÄys-
JyvÄRiisi 1 kg

Töysäläinen
suklAA-
vohvEliT
500 g

Marabou
suklAA-
lEvyT
185-200g

Nuohous-
sETTi

1495

koTTikÄRRyN
uMPiRENgAs
4x6

1990

2 pkt Ringella
PAiTuli
Koot: 38-52

MuisTA ÄiTiÄ 9.5.2021!

Ringella
PAiTuli
Koot: 36-48

Naisten
T-PAiTA
60% modaali
40% polyesteri

Naisten
cAPRi-
shoRTsiT
Koot: 36-46

Ohut
NEulE-
TAkki
Koot: S-XXL

Ringella
hihAToN 
PyJAMA JA
cAPRihousuT
Koot: 36-46

Ringella
PyJAMA
T-PAiTA JA 
shoRTsiT
Koot: 36-46

Saloos 
naisten
T-PAiTA
Koot: 34-48

Naisten
TRikoo-
cAPRi
Koot: S-3XL

Alkaen
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Monipuolisen taiteiden tekijänä lapsesta lähtien
Pudasjärveläinen taiteen 
harrastaja Arja Tuovila on 
tehnyt monenlaista taidet-
ta jo lapsesta asti. Hän on 
maalannut tauluja, tehnyt 
tekstiili- ja keramiikkatöi-
tä, huonekaluja ja sahannut 
puuveistoksia.

Tauluja ja tekstiilitöitä 
hän on tehnyt kouluajoista 

lähtien. Myöhemmin 2008 
tuli innostus keramiikka-
töiden tekemiseen. Puun-
veistotöihin hän sai kipinän 
vuonna 2013 Livolla järjes-
tetyllä karhunveistoviikolla. 

Arja on opiskellut tai-
detta ja käsitöitä kansalai-
sopistolla ja kuudella Juha 
Käkelän ohjaamalla puun-

veistokurssilla. Pudasjär-
ven Osuuspankki huomioi 
Tuovilan viime vuonna Sa-
dasta toiselle -rahaston lah-
joituksella. Avustus myön-
nettiin ympäri Suomea 
tapahtuvien kurssien kus-
tannuksiin. 

-Monenlaista käsityötai-
detta on kerennyt syntyä 

näiden vuosien aikana niin 
omaksi kuin muidenkin 
iloksi jopa Ruotsiin asti, to-
teaa Tuovila. 

Tuovila esittelee ja myy 
taideteoksiaan kotonaan 
Naamangantie 12 B 6. 

Pudasjärvi-lehti

Arja Tuovila veistoksineen kotonaan Naamangantiellä. 

Monipuoliseen taiteen har-
rastamiseen kuuluu myös 
taulujen maalaus. 

Puunveistotöihin Tuovila sai kipinän vuonna 2013 Livolla järjestetyllä karhunveistovii-
kolla. 

Kuntavaaleissa Pudasjärven äänestäjillä valittavana 99 ehdokasta
Kuntavaalit järjestetään 
sunnuntaina 13.5. Ennakko-
äänestys alkaa keskiviikko-
na 26.5. ja jatkuu 8.6. saakka. 
Kuntavaalien ehdokaslistat 
tuli jättää kaupungin kes-
kusvaalilautakunnalle vii-
meistään maanantaina 4.6. 
Useat puolueet olivat jät-
täneet ehdokaslistoja jo al-
kuperäisen aikataulun mu-
kaan maaliskuun 9 päivänä 
ja saivat täydentää niitä 4.6. 
saakka. 

Ehdokkaita sai ni-
metä enintään 40. Lä-

himmäksi sitä pääsivät 
Perussuomalaisten ja Kris-
tillisdemokraattien yhteis-
lista 39 ehdokkaalla. Vaa-
liasiamies Pentti Perttunen 
kertoi, että välillä oli jo lista 
täynnäkin, jopa nimiä ylikin 
täydestä määrästä. Viimei-
sinä päivinä kuitenkin lis-
ta ”eli” ja lopulliseksi mää-
räksi tuli Perussuomalaisilla 
38 ehdokasta ja vaaliliitos-
sa olevalle KD:llä yksi ehdo-
kas. Mainittakoon, että KD 
osallistuu kuntavaaleihin 
Pudasjärvellä ensimmäistä 

Perussuomalaiset/
Kristillisdemokraatit yhteislista 
Anttila Jukka, Erkkilä Heikki (sit.), Ervasti Tuo-
mas, Heikkinen Kaisu, Heinonen Jari, Karjalai-
nen Eija (sit.), Kellolampi Juho, Kosamo Henna, 
Kujala Jarmo, Kärki Olavi, Laakkonen Markus, 
Lohilahti Jouko, Manninen Paula, Manninen 
Pertti, Niemitalo Antti (sit.), Nissi Hannu, Oja-
la Outi, Paavola Urpo, Pankinaho Sirkka, Perttu-
nen Pentti, Pulkkanen Hannu, Pätsi Ari, Riepu-
la Ismo (sit.), Ritola Ulla Ilona, Ritola Vesa-Matti, 
Ruokangas Mauno, Ruottinen Antti, Ryhänen 

Olli, Salmi Esa (sit.), Sillanpää Jenni, Sillanpää Ma-
rika, Soronen Paula, Takarautio Lauri, van der 
Vegt Christa, Vähäkuopus Arja, Vähäkuopus Inga, 
Väyrynen Mirka, Väyrynen Tero. 
Kristillisdemokraatit Ape Nieminen. 
Pudasjärven Keskusta 
Abdulhusen-j Sahira (Sivi), Alatalo Matti, Heikki-
lä Juha, Hiltula Risto, Hyttinen Eero, Ihme Han-
nu, Jurmu Juhani, Koivukangas Jouni, Koivula 
Marko, Kortetjärvi Paavo, Kouva Jorma, Kälkäjä 
Mari, Lantto Marja, Lehtimäki Outi, Luokkanen 
Anna-Mari, Majava Janne, Niskasaari Anne, Niva-

la Kaisa, Oinas-Panuma Olga, Pirnes Tatu, Pohjo-
la Ulla, Puolakanaho Urpo, Putula Heikki, Riek-
ki Vesa, Ronkainen Onerva, Rytinki Esa, Salmela 
Kari (sit.), Seppänen Kauko, Talala Reijo, Tervo-
nen Raimo, Tolonen Henna, Törmänen Anni-In-
keri, Vainio Taina, Veivo Sointu, Vengasaho Jouni. 
Vasemmistoliiton 
Pudasjärven yhdistys 
Ikonen Eija (sit), Honkanen Erkki, Kortesalmi 
Pentti, Ojala Teemu, Tihinen Antti, Tihinen Paa-
vo, Puurunen Taisto.

Pudasjärven sos.dem 
Työväenyhdistys 
Kuukasjärvi Tuula, Pohjanvesi Päivi, Pohjanve-
si Tapio, Jurmu Pekka, Timonen Elina, Nivakos-
ki Susanna, Lehtola Tiina. 
Kansallinen Kokoomus 
Kinnunen Pekka, Parkkisenniemi Hilkka, Kuusi-
järvi Mika (sit), Pääaho Anne, Ryhänen Henna, 
Virtanen Katri.
Vihreät 
Inget Irma, Vähäkuopus Hanne, Parkkila Sanna, 
Lievetmursu Tapio, Hyttinen Veikko. 

Kuntavaaliehdokkaat puolueittain

kertaa. 
Keskustapuolueen vaa-

liasiamies Anni-Inkeri Tör-
mänen jätti maanantaina 
keskusvaalilautakunnalle 
35 ehdokasta sisältävän eh-
dokaslistan. Vasemmistolii-
tolla ja SDP:llä on seitsemän 
ehdokasta, Kokoomuksella 
kuusi ehdokasta ja Vihreillä 
viisi ehdokasta. 

Pudasjärvi-lehti

Perussuomalaisten ja 
Kristillisdemokraattien 

ehdokkaiden yhteislistaa 
olivat jättämässä 

maanantaina ennen 
puoltapäivää Perussuoma-
laisista Pentti Perttunen ja 

Mirka Väyrynen sekä 
Kristillisdemokraateista 

Ape Nieminen (keskellä). 

Puikkari avautui yli 65-vuotiaille

Uimahallivastaava 
Aini Seppänen esittelee 

Puikkarin uusinta laitetta 
virtuaalivesijumppanäyt-

töä, joka on koekäytössä. 
Laitteessa on valittavana 

60 eri ohjelmaa. 

Virkistysuimala Puikka-
ri sekä Puikkarin kuntosa-
li avattiin 65-vuotiaille ja 
sitä vanhemmille henkilöil-
le maanantaista 3.5. alkaen. 
Yhtäaikaisten kävijöiden 
määrä on uimahallin puo-
lella rajattu 50 henkilöön ja 
kuntosalilla 10 henkilöön. 
Virkistysuimalan sekä kun-
tosalin aukioloajat ovat 
maanantai-torstai kello 12 – 
20, perjantai–lauantai kello 
12 – 18, sunnuntaina uima-
halli on suljettuna. 

Edelleen virkistysui-
malaa ja kuntosalia voivat 
käyttää ne ryhmät, joille se 
on ollut sallittuna jo aiem-
min (perusopetuksen ope-
tusryhmät, alle 12-vuotiai-
den sekä 12 – 17-vuotiaiden 
ryhmäharrastukset, kansa-
laisopiston opetusryhmät, 
kuntoutuskäynnit). Muilta 
osin aiemmin annettuja ra-
joituksia jatketaan 9.5. saak-
ka.

-Uimahallin avautuessa 
kello 12 oli sisään tulevia ui-

mareita ihan jonoksi saak-
ka. Toisena aukiolopäivänä 
tiistaina oli myös mukavasti 
kävijöitä. Uimahallin käyt-
täjiltä on tullut vakavaa 
toivomusta, että Puikkari 
voitaisiin avata mahdolli-
simman pian kaikille kävi-
jöille, kertoi uimahallivas-
taava Aini Seppänen. 

Pudasjärvi-lehti
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Tämän vuoden Vappu on 
erilainen kuin aikaisempien 
vuosien juhla. Maailmalla 
levinnyt kulkutauti on sei-
sauttanut yhteiskuntia, välil-
lä melko totaalisestikin. Tänä 
vuonna vastuulliset toimi-

jat ympäri maailmaa ovat pi-
dättäytyneet järjestämästä 
isoja ihmisten kokoontumi-
sia, koska ihminen on aina 
tärkeämpi kuin yksittäiset 
aatteet, tavoitteet tai tapah-
tumat.

Antti Tihinen Vasemmistoliitto
Hallituksen päätökset kauas katsovia ja tulevaisuutta rakentavia

Viimeksi pidetyssä vappujuhlassa kaksi vuotta sitten Pu-
dasjärven torilla puheen piti Hanna Sarkkinen, joka kertoi 
pitäneensä tämän vuoden vappupuheen etänä makuuhuo-
neestaan käsin. Kuvassa Erkki Honkanen, kansanedustaja 
Hanna Sarkkinen, Antti Tihinen ja Taisto Puurunen.

Yksi asia on myös muut-
tunut merkittävästi edellis-
ten vuosien asetelmassa, eli 
oikeiston halu purkaa yleis-
sitovaa työehtosopimusjär-
jestelmää. Työntekijöiden 
neuvotteluvoimaa on halut-
tu heikentää jo pitkään ja nyt 
käynnissä oleva neuvottelu-
järjestelmän romuttaminen 
on yksi iso osa tätä tavoitet-
ta. Yleisesti ottaen on niin, 
että mitä paremmin työnte-
kijät ovat järjestäytyneet, sitä 
parempi on tasapaino työ-
markkinoilla. Pahin skenaa-
rio on se, että työläiset eivät 
halua kollektiivisesti puo-
lustaa työehtojaan, tämä joh-
taisi väistämättä työehtojen 
polkemiseen pitkällä aika-
jänteellä.

Solidaarisuus on iso arvo 

- jonka puuttuminen joh-
taisi laajoihin ja merkittä-
viin ongelmiin koko kan-
sakunnalle ja Euroopalle. 
Yksikään sisäänpäin kään-
tynyt protektionistinen maa-
ilman maa ei ole parhaiten 
menestyvien joukossa, kai-
kista parhaiten pärjäävät 
ne jotka pystyvät tekemään 
suunnitelmallista yhteistyö-
tä - välillä omienkin etujen 
vastaisesti. Euroopan unioni 
on sellainen joka luo turvaa, 
vakautta, yhteistoimintaa ja 
toimii vastapainona idän ja 
lännen talousmahtien maail-
mantaloudessa. On edullista 
liittoutua, koska yksin Suo-
mi pienenä maana olisi täy-
sin heittopussi ja pelinappu-
la suurvalloille.

Tasavallan hallituksem-

me on toiminut hyvin, otta-
matta huomioon iltalypsyä, 
joka tapahtui puoliväliriihen 
yhteydessä. Hallitus on sijoit-
tanut rahaa koulutukseen, 
kehitykseen ja ennen kaikkea 
sijoitukset luovat pohjan tu-
levaisuudelle. Yksisilmäinen 
oman edun maksimointi on 
pystytty taklaamaan ja halli-
tuksen päätökset ovat kauas 
katsovia ja tulevaisuutta ra-
kentavia.

Ihminen ja ihmisyys - 
kaikki kykyjensä mukaan 
ja kaikille tarpeidensa mu-
kaan. Suomi yhteiskuntana 
on rakennettu poikkeuksel-
lisella konsensuksella - jossa 
on paljon sosialistiseen ide-
ologiaan nojaavia element-
tejä kuten koulutus, tervey-
denhuolto ja tukiverkostot 

kansalaisille. Nämä ovat ol-
leetkin Suomen erityinen 
vahvuus, jonka pohjalle on 
rakennettu yhteiskunta, jos-
sa tutkimusten mukaan asuu 
maailman onnellisin kansa. 
Hyvä me ja kumarrus edelli-
sille sukupolville, jotka ovat 
rakentaneet maatamme!

Hyvää Vappua ja alkavaa 
kesää toverit, kaverit ja 
kanssaeläjät! Pidetään 
solidaarisuuden lippua 

korkealla!

Ystävällisin terveisin 
Antti Tihinen
Vasemmistoliiton 
puoluevaltuutettu
Vasemmistoliiton 
Pudasjärven osaston 
puheenjohtaja

Koululaisten ja nuorten kesä-
työkausi lähestyy. Pudasjär-
ven kaupunki on kilpailutta-
nut koululaisten ja nuorten 
kesätyökampanjan 2021 jär-
jestämisen ja toteuttamisen. 
Kilpailuttamisen tavoite oli 
löytää toimiva, kustannuste-
hokas ja nuoria aktivoiva tapa 
toteuttaa kesätyökampanja 
kumppanuusperiaatteella yh-
distyksen kanssa. Tarjouksen 
määräaikaan mennessä jätti 
vain yksi toimija. Sopimustoi-
mijaksi valittiin siten Pudas-
järven 4H-yhdistys, jolla on 
vahva kokemus aikaisemmil-
ta vuosilta kesätyökampanjan 
hoitamisesta.

Pudasjärven kaupun-
ki tukee jokaisen pudasjär-
veläisen nuoren työllistymis-
tä maksamalla 50 euron tuen 

yhdistykselle tai yrityksel-
le, joka tarjoaa nuorelle kah-
den viikon työsuhteen. Tu-
kea ei makseta kaupungin ja 
Oulunkaaren kuntayhtymän 
työpaikoista. Pudasjärveläi-
sille nuorille jaetaan 50 euron 
kesätyöseteli yhteistyössä op-
pilaitosten ja 4H-yhdistyksen 
kanssa. Nuori saa bruttopalk-
kaa kahden viikon työnjak-
solta (60 h) vähintään 365 eu-
roa.

Kaupungin työllisyyspal-
velut toteuttaa yhteistyössä 
Pudasjärven 4H-yhdistyksen 
kanssa nuorille suunnatun 
Oma yritys kesätyöpaikak-
si -kampanjan. Pudasjärven 
4H -yhdistys toteuttaa nuor-
ten koulutuksen ja kaupun-
ki tukee nuoren kesäyrittä-
jyyttä 350 euron tukirahalla. 

Pudasjärven 4H-yhdistys or-
ganisoi rahoitukseen liitty-
vät asiat nuorille yrittäjille. 
Nuorten yritystukea vara-
taan 15 yrittäjälle (350 euroa/
yrittäjä, yhteensä 5 250 eu-
roa). Pudasjärven 4H-yhdis-
tys tarjoaa työelämäkoulu-
tusta myös Hirsikampuksen 
9.-luokkalaisille. Koulutuk-
seen osallistunut osaa ker-
toa perusasioita työnhaus-
ta, työelämän käytännöistä 
ja asiakaspalvelusta. Kohde-
ryhmänä ovat yli 13-vuotiaat 
nuoret, joilla ei ole vielä koke-
musta työelämästä. Koulutus 
on kuusipäiväinen ja se to-
teutetaan lähiopetuksena tai 
verkkokoulutuksena. Lisäk-
si nuori saa paperisen, 30-si-
vuisen Ajokortti työelämään 
-oppaan ja -todistuksen.

Metsätyöryhmä
Työllisyyspalvelut tukee 
myös kesäajan työllistämis-
tä, joka keskittyy maiseman-
hoidollisiin tehtäviin. Kau-
pungin tekninen toiminta ja 
työllisyyspalvelut ovat kil-
pailuttaneet yhteishankin-
tana Metsätyöryhmän pe-
rustamisen. Tarjouksen 
määräaikaan mennessä jätti 
vain yksi toimija. Sopimus-
toimijaksi valittiin siten Li-
vokas ry, jolla on pitkä koke-
mus ryhmätyöllistämisestä. 
Metsätyöryhmän työkoh-
teina ovat kaupungin omis-
tamat metsät ja maa-alueet. 
Lisäksi metsätyöryhmä voi 
tehdä kokonaisvaltaista mai-
semanhoitoa. Tarvittaessa 
metsätyöryhmän palveluja 
voidaan toteuttaa myös yksi-

tyisten mailla.
Metsäryhmää koske-

vien työllistämistoimen-
piteiden kautta pyritään 
pienentämään kunnan osa-
rahoittamaa työmarkkina-
tuen määrää. Työllistetyn 
työllisyysehdon täytyttyä, 
työllistämisjakson jälkei-
nen säästö vaikuttaa kun-
nan osuudessa vielä kahden 
vuoden ajan. Tehtävänä on 
perustaa neljän hengen ryh-
mä, jonka ryhmän vetäjän 
johdolla raivataan kaupun-
gin taajamametsiä puolen 
vuoden ajan. Ryhmää voi-
daan käyttää lisäksi kaupun-
gin muihin tehtäviin. Met-
säpalveluja voidaan tarjota 
yksityisille henkilöille (esi-
merkiksi puunkaadot yms.). 
Tehtävään palkattavat hen-

kilöt ovat pitkään työttömä-
nä olleita henkilöitä, joiden 
työllistyminen on ollut erit-
täin haastavaa. Metsäryh-
mään voidaan sijoittaa myös 
kuntouttavan työtoiminnan 
asiakkaita.

Kaupungin työllisyyden 
hankintoja tehdään kilpailu-
tuksien kautta. Kausihankin-
taprosessien alkuvaiheessa 
hankinta perustuu kustan-
nusarvioon, joka täsmäyte-
tään syksyllä kauden päät-
teeksi toteuman perusteella. 
Hankintojen palveluntuotta-
jat hoitavat tilastoinnin, ra-
portoinnin sekä tekevät ti-
liselvityksen Pudasjärven 
kaupungille sopimuksen 
päätyttyä.

Kaupunki tiedotus 

Pudasjärven kaupunki tukee kausityöllistämistä

Tänä vappuna ei pystytty järjestämään jo perinteeksi tullutta vuotuista vappujuhlaa torilla koronan takia. 
Pyysimme vappujuhlan perinteisiltä järjestäjiltä SDP:ltä ja Vasemmistoliitolta kuitenkin vappupuheet.

Tuula Kuukasjärvi ym. SDP:n kuntavaaliehdokkaat
Tänä keväänä on odotusta ja toivoa paremmasta

Vietimme jo toista vappua 
poikkeuksellisissa oloissa. 
Vappua saimme juhlia virtu-
aalisesti tai vain läheistemme 
kesken.

Tänä keväänä on odo-
tusta ja toivoa paremmasta. 
Kuljemme kesää kohti, useat 
ovat saaneet rokotteen koro-
naa vastaan ja tartuntamäärät 
ovat olleet laskussa. Pudas-
järveläiset ovat noudattaneet 
suosituksia esimerkillisesti ja 
tästä syystä meidän tartunta-
määrämme ovat olleet vähäi-
siä.

Koronakriisin aikana meil-
lä on keskitytty suojelemaan 
kuntalaisten terveyttä ja ter-
veydenhuoltojärjestelmäm-
me kantokykyä.

Pudasjärvellä on tulevai-
suudessa panostettava kou-

lutukseen. Suomessa on hal-
litus tehnyt uudistuksia 
koulutusjärjestelmään laa-
jentamalla oppivelvollisuu-
den kattamaan toisen asteen 
koulutuksen. maksuton toi-
nen aste turvaa jokaisen nuo-
ren yhtäläisen oikeuden toi-
sen asteen koulutukseen. 
Meillä Pudasjärvellä on hyvä 
ja monipuolinen lukion kou-
lutus sekä Osao:n järjestä-
mä ammattioppilaitos. Uu-
sia koulutuslinjoja voisi olla 
syytä pohtia paikkakunnan 
tarpeita kartoittamalla yhdes-
sä Osao:n kanssa. Tämähän 
laajentaisi koulutustarjontaa 
ja takaisi vetovoiman opiske-
lupaikkana. 

Hallitus on palauttanut 
subjektiivisen oikeuden var-
haiskasvatukseen, pienentä-

nyt ryhmäkokoja ja laskenut 
varhaiskasvatuksen maksu-
ja. Hallitus myös päätti käyn-
nistää kaksivuotisen esiope-
tuksen, jonka tavoitteena on 
vahvistaa koulutuksellista ta-
sa-arvoa ja kehittää esiope-
tuksen laatua ja vaikuttavuut-
ta. Näillä toimilla pyritään 
panostamaan lapsiin ja nuo-
riin.

Pudasjärvellä valmistuu 
syksyllä uusi Hyvän Olon 
Keskus Pirtti, jolla on vaiku-
tus kaikkien kuntalaisten hy-
vinvointiin ja työntekijöiden 
parempiin työoloihin ja jak-
samiseen. Tästä toivottavas-
ti tulee kuntalaisten yhteinen 
paikka, josta apua ja hyvää 
oloa saavat kaiken ikäiset.

Uusien vuokra-asuntojen 
valmistuttua syksyllä, meillä 

on terveitä uusia asuntoja tar-
jottavana ja pystymme purka-
maan vanhoja ja huonokun-
toisia vuokrataloja.  Asuntoja 
täytyy olla mistä tarjota, jos 
saamme uutta asukaskantaa 
tänne muuttamaan.

Hyvät toverit, kuntalaiset, 
kaikesta huolimatta tänäkin 
keväänä silmut puhkeavat ja 
joka keväinen kasvun ihme 
tuntuu yhtä uudelta kuin joka 
vuosi. Kuitenkin tänä vuonna 
sen pienetkin yksityiskohdat 
tuntuvat kuin ihmeeltä, men-
nyt vuosi on aikaan saanut 
arvostuksen pieniin asioihin 
kasvamaan ja niiden tärkeys 
on korostunut. Toivottavas-
ti saamme tulevaa kesää viet-
tää hieman vapaammin, ta-
vata rakkaitamme ja viettää 
yhdessä aikaa. 

Vuonna 2018 vappujuhlan juontajana toimi yksi tämän 
vuoden SDP:n vapputervehdyksen kirjoittajista, kaupun-
ginvaltuutettu Tuula Kuukasjärvi (edessä), joka puheiden 
jälkeen kiiruhti auttamaan hernekeiton jakamisessa. 

Hyvää Vappua kaikille!

Pudasjärven sos.dem 
työväenyhdistyksen 
kuntavaaliehdokkaat 

Tuula Kuukasjärvi, Päivi 
Pohjanvesi, Tapio Poh-
janvesi, Pekka Jurmu, 
Elina Timonen, Susanna 
Nivakoski, Tiina Lehtola. 
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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

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

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

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

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

Vesivek-
jälleenmyyjä

Ei raidoitu, 
ei ruostu!

Rovaniemi 

Meiltä laadukkaat, 
kotimaiset sadevesi-
järjestelmät ja kattoturva-
tuotteet asennettuna.

SOITA 0400 259 511

  

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

TAKSI JA TILAUSLIIKENNE

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKE-
MISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
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Kaupunginhallitusta on 
useissa yhteyksissä viimek-
si kuluneen vuoden var-
rella syytetty siitä, ettei se 
huomioisi nuorten harras-
tustarpeita eikä ymmärtäi-
si frisbeegolfharrastuksen 
päälle. Tästä ei kuitenkaan 
ole kysymys. 

On todella hyvä, että 
kuntataajamassakin on tal-
koohenkeä ja nuorta väkeä 
suunnittelemaan ja toteut-
tamaan omaan elinympä-
ristöönsä mieluisia asioi-
ta. Siitä voi jokainen ottaa 
mallia ja näin suuri jouk-
ko kuntalaisia toimiikin eri 

yhdistysten kautta ympäri 
laajan pitäjän. 

Tavoiteltava ulkoiluun 
innostava frisbeegolf on 
suosittu laji nuorten ja kai-
kenikäisten keskuudessa ja 
hyvä perheiden yhteisen 
ajan vieton laji. Pudasjär-
vellä on varmasti runsaas-
ti siihen innostuneita ja in-
nostuvia harrastajia.

Talouden tiukkuudessa 
kaupunginhallitus ja kau-
pungin valtuusto on toden-
nut, ettei sen toteuttami-
nen kuitenkaan kaupungin 
yksin rahoittamana viime 
eikä tänä vuonna ole ol-

lut mahdollista. Toimijoina 
yhdistykset taas on pidettä-
vä tasavertaisessa asemas-
sa ja noudatettava kaikkien 
yhdistysten kanssa samoja 
periaatteita kehittämis- ja 
toimintatukien sekä inves-
tointitukien jakamisessa. 

Koska frisbeegolfradat 
ovat Oulun seudun Lea-
derin rahoitettavissa, on 
meillä ollut velvollisuus 
valiokunnan linjauksen 
ja kaupunginhallituksen 
päätöksen mukaisesti oh-
jata hakijaa hakemaan ra-
hoitusta ensisijaisesti siel-
tä. Näin kaupunki on tähän 

astikin yhdistysten hank-
keiden kanssa toiminut. 
Jos rahoitusta on saatavis-
sa muualta, niin kaupun-
ki ei silloin lähde hank-
keita rahoittamaan. Näin 
keskeisellä paikalla ole-
vaan hyvään hankkeeseen 
uskomme omarahoituksen 
kyllä järjestyvän ja useat 
kaupunginhallituksen jäse-
net ovatkin yksityishenki-
löinä osallistumassa hank-
keen toteuttamiseen.

Meillä ei ole siis mitään 
frisbeegolfradan valmiiksi 
saattamista vastaan ja toi-
vomme hankkeelle kaikkea 

Frisbeegolf kaupunginhallituksesta katsottuna
hyvää.

Anni-Inkeri Törmänen, 
Marja Lantto, 
Jorma Kouva, 
Onerva Ronkainen, 
Reijo Talala ja 
Mirka Väyrynen

Tavoiteltava ulkoiluun 
innostava frisbeegolf on 

suosittu laji nuorten ja 
kaikenikäisten 

keskuudessa ja hyvä 
perheiden yhteisen 

ajan vieton laji. 



9PUDASJÄRVI -lehti 6.5.2021nro 18

Markku Paloniemi on lähtenyt Pudasjärveltä, 
mutta Pudasjärvi ei Markusta

Tällä kertaa taivalkoskinen aviopari metsäneuvoja 
Markku Paloniemi ja sairaanhoitaja Pirkko 

Paloniemi kertovat Pudasjärven muistoja ja 
vähän muutakin. Markun vanhemmat ovat 

lähtöisin Kuusamosta. Isä Olavi on syntynyt 
Paanajärvellä ja äiti Aili Kuusamon Haatajassa. 

Haatajan Pitkäsaaressa onkin ollut noin 50 vuotta 
kesähuvila, joka on ollut tärkeä puuhastelun ja 

rentoutumisen paikka.

Markku Paloniemi on syn-
tynyt Kuusamossa, mutta 
päätti 4-vuotiaana muuttaa 
Pudasjärvelle (vanhemmil-
la osuutta asiaan). Taival-
koskella Markku on asunut 
nyt yli 30 vuotta. Taival-
koskelta löytyi myös tuleva 
aviopuoliso Pirkko, paljas-
jalkainen taivalkoskelainen. 
Häitä vietettiin heinäkuussa 
1993 Taivalkosken kirkossa 
ja seurakunnan leirikeskuk-
sessa Jokijärvellä.

Markun taustaa
Ensimmäinen muistikuva 
on Pudasjärveltä 4-vuotiaa-
na, kun poika kaatui veli-Er-
kin pyörän kyydissä ja kat-
kaisi kätensä. Koulunkäynti 
aloitettiin nyt jo puretun 
Kurenalan kansakoulun ti-
loissa 1.9.1966. Silloin oli 
vielä koulua kuusi päivää 
viikossa. Neljännen koulu-
vuoden jälkeen oli vuorossa 
keskikoulu Lakarilla ja kak-
si viimeistä vuotta Rimmin-
kankaan koulussa. Tämän 
jälkeen lukiossa kolme vuot-
ta ja ylioppilaslakki tuli han-
kittua Pudasjärven lukiosta 
keväällä 1978.

Harrastukset olivat jo poi-
kosena liikunnalliset. Suoja-
linnan urheilukenttä tuli tu-
tuksi. Pelattiin jalkapalloa 
ja yleisurheiltiin. Myös len-
topallo, suunnistus ja hiih-
tosuunnistus kuuluivat 
tiiviisti ohjelmaan. Tosin lu-
kioaikana liikunta jäi vähem-
mälle, mutta penkkiurheilu 
pysyi kuviossa mukana.

Ensimmäinen kosketus 
vieraan töissä oli männyn 
kylvö Pintamolla Hyttisen-
ojan liepeillä. Sieltä se lähti 
kipinä metsäalaan. Jo tuol-
loin kangasti ajatus metsä-

Syksyisin marjastus vie Pa-
loniemet muun muassa hil-
lasoille.

Reserviläisissä käydään sankarimuisto-
merkillä useamman kerran vuodessa.

Pirkon ja Markun yhteinen taival alkoi Tai-
valkoskella heinäkuussa 1993.

Kuusamon Haatajan Pitkäsaaressa on ollut 
noin 50 vuotta kesähuvila, jonne kuvassa 
menomatkalla.

Pirkko ja Markku Paloniemen perhe 6-7 metrisen ystävälli-
sen käärmeen kanssa Play del Inglesissä; kaksoset Saku 
ja Satu sekä nuorimmaisena Suvi. 

Markun sisarukset ikäjärjestyksessä isä Olavi Paloniemen 90-vuotisjuhlassa Pudasjärvellä. Erkki, Ari, Markku, Leena 
ja Jarmo. 

Markku on menestynyt 
Metsätaitokisoissa myös 
SM-tasolla, kuva vuodelta 
2016. 

Taivalkoskelta on taittunut 
hiihtämällä matka Iso-Syöt-
teelle.

Markulla on paljon ystäviä Pudasjärvellä 
muun muassa Teuvo Törmänen.

teknikon urasta. Armeijan 
jälkeen alkoivat metsäalan 
opinnot päättyen Hirvaalla 
suoritettuun metsätalousin-
sinöörin tutkintoon.

Nyt Markku on ollut run-
saat 32 vuotta Metsäkeskuk-
sen palkkalistoilla. Ensiksi 
metsäsuunnitteluhommis-
sa ja nykyisin tarkastus- ja 
neuvontatöissä. Nykyinen 
maastotyöalue kattaa, kuin-
kas muuten, 2/3 Pudasjär-
ven alueesta ja onpa muu-
tama työlaji myös muualla 
Koillismaalla. Tärkeänä har-
rastuksena on vielä metsä-
taitoilu ja Markku voikin 
todeta olevansa ”yksinker-
tainen” Suomen mestari täs-
sä lajissa.

Markku on toiminut mm. 
Taivalkosken kunnanval-
tuustossa 20 vuotta, kirk-
kovaltuustossa, pankin hal-
linnossa, Metsä-Veikoissa 
ja reserviläisissä. Myös van-
hustentalon toiminnassa on 
vierähtänyt kymmenisen 
vuotta.

Taivalkoskella ovat näh-
neet päivänvalon myös lap-
set, kaksoset Satu ja Saku 
sekä nuorimmaisena Suvi. 
Kaksosista Satu on restono-
mina Espanjan Madridis-
sa ja Saku metsäinsinöörinä 
Taivalkoskella.  Suvi on val-
mistunut muutama vuosi 

sitten lähihoitajaksi, mutta 
opiskelee nyt Lapin ammat-
tikorkeakoulussa Kemissä 
sosionomiksi.

Pirkon taustaa 
Juuret ulottuvat osin myös 
Pudasjärven puolelle. Pir-
kon äiti on syntyjään sarkain 
ja savottain Sarakylästä. Ta-
lon nimi oli Vesala ja sijait-
si aivan Sarapirtin liepeillä. 
Pirkon äiti (os. Kylmäluo-
ma) muutti Taivalkoskelle 
50-luvun alkupuolella. Isä 
on Taivalkosken Tyrövaa-
ralta. Pirkon koti oli ns. asu-
tustila 60-luvun alkupuolel-
ta. Tilalle rakennettiin talo, 
navetta ja peltoja. Lapsuu-
denkoti on Taivalkoskel-
la isokummussa, saksalais-
ten kenttäradan varrella. 
Lapsuuden leikkipaikkoina 
saattoivat olla joskus kent-
täradan rakennusten perus-
tukset. Isokummusta löytyy 
vieläkin mm. veturitallien 
pohjia, korsu, juoksuhauta 
ja veturipajan perustukset. 
Maanviljelijäperheessä oli 
seitsemän tytärtä ja jokaisel-
la yksi veli. Pirkon työt on 
kulkenut keittiöalan kaut-
ta hoitoalalle, jossa ensin oli 
perushoitajana ja työn ohel-
la kouluttautunut sairaan-
hoitajan töihin.

Markun yli 90-vuotiaat 

vanhemmat asuvat edel-
leen Kurenalla kahdestaan, 
mutta iän myötä avun tarve 
heille on lisääntynyt ja jälki-
polven edustajat ovat mu-
kana tukemassa vanhusten 
elämää. 

Loppukaneetiksi voisi 
lausua, että Markku on läh-
tenyt Pudasjärveltä, mutta 
Pudasjärvi ei Markusta.

Pirkko ja Markku 
Paloniemi 



10 nro 18PUDASJÄRVI -lehti 6.5.2021

Varaa laboratorioajat Pudasjärvellä Oma-
hoidosta tai vastaanoton ajanvarauksen 
/ hoidontarpeen arvion numerosta. Myös 
Oys:n määräämät laboratoriokokeet vara-
taan vastaanoton ajanvarausnumerosta.

Ajan varaaminen netistä vaatii laboratorio- 
lähetteen, ota tarvittaessa yhteys vastaanotol-
le Omahoito-viestillä tai soittamalla vastaan-
oton hoidontarpeen arvion numeroon. Ilman 
lähetettä tulevia näytteitä ei voida tutkia.

Laboratoriovastauksia voi katsoa Omahoidos-
ta ja Omakannasta tai tiedustella puhelimitse 
vastaanoton ajanvarauksesta. Laboratoriosta 
ei anneta näytevastauksia asiakkaille.

Pyydämme, että soittaisitte kiireettömät asiat 
kuten reseptien uusinnat sekä kiireettömät 
vastaanotto- ja laboratoriovaraukset arkisin 
klo 12 jälkeen. Ruuhkaisinta on maanantaisin.

oulunkaarenomahoito.com 
Ajanvaraus / hoidontarpeen arvio: 
08 5875 6600

 

Ajanvarausnumero palvelee
myös laboratorioasioissa

oulunkaari.com

sääNTömääRäINEN 
KEväTKOKOUs

la 15.5.2021 klo 12.00 Liepeen Pappilassa.
Käsitellään sääntömääräiset asiat, 

lisäksi täydennetään hallitusta. 
Tervetuloa kaikki jäsenet! 

Pudasjärven 
Perussuomalaiset ry:n 

Hallitus

PUDASTORI
MYYDÄÄN

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.

VUOKRATTAVANA

PUDASJARVI.FI

TRAKTORI MYYTÄVÄNÄ
Pudasjärven kaupunki myy traktorin  
International Case 585 XL etukuormaajalla ja lumi-
lingolla.
Traktori on myynnissä julkisen sektorin huuto-
kauppapalvelussa www.kiertonet.fiMyytävänä saunallinen kaksio 

keskustassa. Siisti ja valoisa 
huoneisto toisessa kerrokses-
sa, heti vapaa. Hyvin hoidettu 
asunto-osake talo ja ei remont-
teja tiedossa. Soita p. 040 564 
1206.

Pudasjärvellä rokotusvuorossa ovat
-16-49-vuotiaat THL:n 1- ja 2-riski- 
 ryhmiin kuuluvat.
-Kaikki yli 50-vuotiaat. 
 Riittää, että täyttää 50 tänä vuonna.

Yli 65-vuotiaiden rokote on AstraZene-
ca. Jos haluaa muun rokotteen, valinta 
täytyy tehdä jo ajanvarausvaiheessa. 
Rokotetta ei voi valita enää rokotus-
paikalla. Alle 65-vuotiaiden rokote on 
Comirnaty tai Moderna.

Henkilökunta ei tarjoa aikaa. Jos olet 
rokotusvuorossa, varaa aika itse: 
-Nettiajanvaraus: oulunkaari.com 
-Rokotusnumero 08 5875 5012 
 ma-pe klo 8-9 

Saatat kuulua riskiryhmiin, jos sinulla on 
esim. elinsiirto, kantasolusiirto, aktiivi-
sessa hoidossa oleva syöpä, vaikea 
puolustusjärjestelmän häiriö, vaikea 
krooninen munuais-, maksa- tai keuhko-
sairaus, immuunipuolustusta heikentävä 
lääkehoito, diabetes, lisämunuaisten 
vajaatoiminta, hengitystä haittaava neu-
rologinen sairaus, downin oireyhtymä, 
vaikea sydänsairaus, uniapnea, psy- 
koosisairaus tai sairaalloinen lihavuus. 

Lisätietoja rokotusnumerosta ja netti-
sivuilta  

Pudasjärven 
koronarokotukset

oulunkaari.com

sarajärven kalastuskunnan
vUOsIKOKOUs 

la 22.5.2021 klo 12 entisellä 
K-kaupalla, Vainiontie 2.

Käsiteltävät asiat: Sääntömääräiset asiat, kala- ja 
riistanhoitoasioita, aluehallintoviraston selvityspyyntö, 
Ruuhenkosken täydennyskunnostaminen, Livonjoki.fi 

-kehityssuunnitelma, ym. asiat.
Tervetuloa! Hoitokunta

Myytävänä vaihde- ja va-
kiopyöriä, siistit, hyväkuntoi-
set, myös ”mökkipyöriä”. Otan 
joutilaat. P. 040 504 2814.

Vuokrataan 3h + keittiö, heti 
vapaa hyväkuntoinen huoneis-
to keskustassa, huoneistossa 
sauna. P. 0400 194 495.

KEväTKOKOUs 
pidetään Ravintola Meritassa, 

maanantaina 17.5.2021 klo 17.00.
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä. Jos 
osallistut etänä, ilmoita osallistumisesta Jouni Piri:lle, 
puh. 040 650 6949. Asioina sääntöjen mukaiset asiat.

sääntömääräinen

Jyty 
Pudasjärvi ry:n

OSTETAAN
Halutaan ostaa edullinen ja 
ehjä Pinto-kiuas (Pintamolla 
valmistettu). P. 044 399 4361.

Pudasjärven Ilmailukerho
sääNTömääRäINEN 

KEväTKOKOUs  
La 15.5. klo 14.00 alkaen 

lentokentällä.
Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä 

syyskokoukselta siirtyneet henkilövalinnat. 
Tervetuloa! Hallitus  

 sääntömääräinen 
vuosikokous

la 22.5.2021 klo 14.00 Syötteen 
Eräpalvelujen laavulla.

 Sateen sattuessa kodalla. Esillä sääntöjen mukaiset asiat.
Tervetuloa! Kahvitarjoilu. Hallitus

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

Pudasjärven torilla
pe 12.5. klo 9 alkaen

Tervetuloa 
Pudasjärven Urheilijoiden 
Hippo-suunnistuskouluun!

Hippo-suunnistuskoulu sopii 3–14 -vuotiaille, myös van-
hemmat ovat tervetulleita. Suunnistuskoulu kokoontuu 
touko-kesäkuun aikana 4 kertaa. Ilmoittautumiset ensim-
mäisellä osallistumiskerralla. Varaa suunnistuskouluun 
säänmukainen, ulkoliikuntaan sopiva asu. Suunnistuskou-
lun jälkeen ohjelma jatkuu iltarastitoiminnalla, johon olette 
myös lämpimästi tervetulleita!

Hippo-suunnistuskoulun kalenteri
pvm kelloaika paikka   
  
ke 12.5.  klo 17.30 – 18.30 Rajamaan ulkoilualue
ke 19.5. klo 17.30 – 18.30 Lakarin koulu
ke 26.5.  klo 17.30 – 18.30 Jyrkkäkosken huvialue
ke 2.6.  klo 17.30 – 18.30 Hirvaskosken koulu

Iltarastikalenteri ja tarkat paikat päivitetään nettiin 
www.pudu.fi/suunnistus -sivustolle.

Suunnistuskoulussa opit suunnistuksen alkeet ja saat Hip-
po-suunnistusoppaan. Suunnistuskoulu on maksuton. 

Tervetuloa!

•	 Metsään	voi	lähteä	yksin	tai	yhdessä.
•	 2–3	eritasoista	rataa.
•	 Säänmukainen	ulkoliikuntavarustus
•	 Hippo-suunnistuksissa	nähdään!

sääNTömääRäINEN 
vUOsIKOKOUs 

ke 12.5.2021 klo 12.00 Topi tuvalla 
Kauppatie 3 L. 
Tervetuloa! Hallitus

Pudasjärven 
4H-yhdistyksen

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi
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Jukka Ukkolan Oulun murteen uusi sanakirja Ook-
ko nää opastaa vieraita, kun tuoreiden Nokia-uutisten 
myötä on taas ajankohtaista kysyä: Ossaakkonää nouhauta?, 
Värkkääkkönää käläkättimiä?, Myökkönää haitekkia?, Sinnoot 
näämmä ostanut retliinit kuoret höpöttimmees? tai Alakkonää 
milijonääriksi?

Ookko nää tarjoaa ulkomaalaisille matkailijoille Oulu for 
travellers -oppaan näin:
Good morning; Good afternoon. Moro. 
I beg your pardon. Tä?
How are you do? Ookko nää pölijä?
Thanks fine. Siinähän tuo mennee niinku jäitä polttelis.
I´ sorry, I don´t understand. Minnoon ihan älliskuk-
kona!
Could you speak morer slowly, please? Elähän kä-
läkätä!
Would you like to have a dinner tonight? Lähek-
könää vähä pämppään. 

* * *
Värikuva mustavalkoisesta kissasta
Saitalan papasta moitti emäntäänsä, kun tämä otatti talon 
mustavalkoisesta kissasta värivalokuvan. Pappa oli sittemmin 
joutunut sairaalaan syötyään punaisia kärpässieniä. Taloon 
kun oli ostettu sienikirja – mustavalkoisin kuvin! 

* * *
Pilkkijän ammattitauti. 
Mikä on dementoituneen pilkkijän ammattitauti? Vastaus: 
Uistinmenetys.  

* * *
Kallen kaviaari.
– Tiedätkö äiti, paljonko mätitahnaa on Kallen kaviaari -tuu-
bissa? poika kysyy.
– No en, äiti vastaa.
– Minäpä tiedän. Minä mittasin keittiössä ja sitä on yhteen-
sä neljä metriä!

* * *
Henkilökohtainen ongelma. 
Jotta viestinnässä ei synny vääriä käsityksiä, on sanojen käyt-
töä harkittava tarkkaan. Jos puhutaan ns. henkilökohtaises-
ta ongelmasta, sen ydin ei monestikaan ole siinä, että henki-
lö juo kuin sieni vaan siinä, ettei kyseinen henkilö juo samaa 
nestettä kuin sieni.
    Viestintään voi sisältyä hyvinkin hienovaraista tiedottamis-
ta. Kerran oli kirkollisissa ilmoituksissa seurakutsu: ”Seurat 
pidetään sunnuntaina Taavetti Jousiharjun talossa, mutta sa-
teen sattuessa Erkki Luomalan talossa.” 

* * *
Rikollisuus loppunut Laihialla.
Hevosmiesten Uusi Iin Uutistoimisto HuTIi kertoo, että Lai-
hialla on rikollisuus loppunut kokonaan. Syynä on se talos-
ta taloon kulkenut viesti, että nykyisin vangin on vankilassa 
maksettava itse ylöspito ja ruoka. 

Martti Kähkönen
kesämökkiläisenä Iijoen varressa jo 21 vuotta                                          

Värkkääkkönää 
käläkättimiä? 
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Elämän pirstaleisuus, ly-
hytjännitteisyys ja ihmis-
suhteiden vilkas vaih-
tuvuus voivat osaltaan 
vaikuttaa lapsen turvaver-
kon rikkoontumiseen. Lap-
sen perusturva luodaan 
varhaislapsuudessa, mutta 
hyvät ihmissuhteet ja vakaa 
ympäristö eheyttävät lapsen 
ja nuoren myöhemminkin.

Lisääntyneet keskitty-
miskyvyn puutokset, eri-
laiset oppimisvaikeudet, 
irrallisuuden tunne, levot-
tomuus ja ahdistuneisuus 
lapsessa kertovat, että tukea 
tarvitaan.

Suomalainen neuvolajär-
jestelmä on maailmallakin 
kehuttu erinomaisuudes-
taan. Neuvolan ja koulu-
terveydenhuollon avulla 
voidaan seurata ja tukea ko-
konaisia ikäpolvia ja perhei-
tä vuosikausia.  Valitetta-

vasti ajallemme tyypilliset 
säästötoimet ovat vähentä-
neet, jopa lopettaneet, per-
hevalmennuksen, synnytys-
valmennusta ei juuriaan ole 
ryhmämuotoisena perhe-
tukena ja kouluterveyden-
huollosta vähennetään koko 
ajan resursseja. Esimerkik-
si aikaisemmin fysiotera-
peutit ja kouluterveyden-
hoitajat tekivät yhteistyötä 
seuratessaan lasten jalko-
jen asentoja, ryhtiä ja muu-
ta kehitystä. Lapsen fyysi-
seen kasvuun ja kehitykseen 
vielä päästään jotenkin kiin-
ni, mutta lapsen henkisen ja 
tunne-elämän kehitys saat-
tavat jäädä taka-alalle. Eri-
tyisopettajien, ohjaajien, 
kuraattorien ja koulupsyko-
logien osaamista tarvitaan 
yhä enemmän koulumaail-
massa. Se vaatii kuitenkin 
resursseja. 

Kiistatta on osoitettu, 
että mielenterveysongel-
mat eri muodoissaan ovat 
kansantautiemme kärjessä. 
Huolestuttavaa on, että yhä 
nuoremmat lapset ovat ah-
distuneita, nuorilla on ma-
sennusta, tyttöjen skitsof-
renia on lisääntynyt sekä 
opiskelijat ja työikäiset ko-
kevat uupumusta.

Perheiden itsemäärää-
misoikeus on voimakas 
eikä lapsen tilanteeseen ole 
helppo puuttua. Onneksi 
huoli-ilmoituksia voi teh-
dä nykyisin niin lapsista 
kuin vanhuksistakin. Näin 
ammattilaiset saavat edes 
vinkkiä, ettei perheessä ole 
kaikki hyvin. Vanhempien 
häpeä ehkä omasta elämän-
tilanteestaan tai pelko las-
ten menettämisestä estävät 
usein avun hakemisen. Vi-
ranomaisten, perheiden ja 

esimerkiksi sijaisperheiden 
yhteistyöllä on saatu mer-
kittäviä parannuksia niin 
lapsen kuin perheenkin ti-
lanteeseen. Kun vanhem-
mat tietävät lapsen olevan 
turvassa sijaisperheessä, he 
saavat aikaa hoitaa itseään. 
Kaikkien tavoitteenahan on 
perheen hyvinvointi.

Anne 
Pääaho, 
Henna 
Ryhänen ja 
Katri Virtanen
Kuntavaali-
ehdokkaat, 
Kokoomus

Lasten turvaverkot

Oulunkaari ja jäsenkunnat siirtyvät työhyvinvoinnin uuteen aikakauteen
Digitaalinen työhyvinvointitarjotin aktivoi 
työntekijöitä ja tarjoaa räätälöityjä palveluja
Oulunkaaren kuntayh-
tymä ja sen jäsenkunnis-
ta Ii, Pudasjärvi, Utajärvi 
ja Vaala edistävät työnteki-
jöidensä hyvinvointia ja it-
seohjautuvuutta ottamalla 
käyttöön sähköisen työhy-
vinvointitarjottimen. Itseoh-
jautuvuuden edistäminen 
ja työhyvinvointitarjotti-
men käyttö ovat kunta-alal-
la uutta valtakunnallisesti-
kin. Yhä useampi kunta on 
kuitenkin kiinnostunut tä-
män suuntaisesta kehittä-
mistyöstä.

Verkkokauppatyyppi-
sesti toimiva, Vincit Oyj:n 
kehittämä työhyvinvoin-
titarjotin tarjoaa kullekin 
käyttäjälleen juuri niitä pal-
veluja, joita hän sillä hetkel-
lä tarvitsee. Järjestelmästä 
löytyvän hyvinvointikyse-
lyn avulla työntekijä saa 
monipuolisen kokonaisku-
van hyvinvoinnistaan ja jär-
jestelmä ehdottaa työnteki-
jälle sopivia palveluja.

Täysin  
uusia palveluita
Tarjottimelle on koottu or-
ganisaatioissa jo olemassa 
olevia hyvinvoinnin edistä-
misen palveluja, kuten en-

naltaehkäiseviä toiminta-
malleja ja työterveyshuollon 
palveluja. Lisäksi tarjotti-
melle on kehitetty aivan uu-
sia palveluja työntekijöiden 
tarpeisiin perustuen. Palve-
lut voivat liittyä esimerkik-
si osaamisen, yhteisöllisyy-
den tai henkisen ja fyysisen 
hyvinvoinnin kehittämi-
seen. Eri työntekijäryhmät 
ovat olleet itse suunnitte-
lemassa palveluja, ja niitä 
myös kehitetään koko ajan 
lisää. Täysin uutena inno-
vaationa Oulunkaaren kun-
tayhtymässä kehitetään tai-
delähtöisiin menetelmiin 
pohjautuvia työhyvinvoin-
tipalveluja. Palvelut on rää-
tälöity organisaatiokohtai-
sesti kunkin organisaation 
tarpeiden mukaisesti.

Tarjottimen kautta myös 
työntekijät itse voivat jakaa 
erikoisosaamistaan muille. 
Esimerkiksi Oulunkaaren 
kuntayhtymässä vs. palve-
luesimies Hillevi Turpeinen 
tarjoaa perehdytystä auto-
nomiseen työvuorosuunnit-
teluun.

- Yksiköt, jotka ovat kiin-
nostuneet autonomisesta 
listanteosta, voivat tilata pe-
rehdytyksen minulta tarjot-
timen kautta. Autonominen 

lista tukee työntekijöiden 
työn ja vapaan yhteensovit-
tamista sekä tutkitusti lisää 
työhyvinvointia. Tämä on 
merkittävä asia varsinkin 
nuoremmille työntekijöille, 
Turpeinen kertoo.

Iin ja Utajärven osahank-
keissa kehitetään mento-
roinnin toimintamallia 
erityisesti varhaiskasvatus- 
sekä ateria- ja puhtauspal-
veluissa. Koulutetut mento-
rit tarjoavat palveluaan 
työhyvinvointitarjottimen 
kautta. Mentoroinnilla tar-
koitetaan kokeneemman 
työntekijän tarjoamaa tu-
kea tai perehdytystä työu-
ran eri vaiheissa esimerkiksi 
vastavalmistuneelle uudelle 
työntekijälle.

Työhyvinvointitarjotin 
otetaan asteittain henkilös-
tön käyttöön, ja ensimmäi-
set henkilöstöryhmät aloit-
tavat tarjottimen käytön 
tämän kevään aikana.

Työntekijöiden 
itseohjautuvuuden 
vahvistamista
Organisaatioissa rakenne-
taan pitkäjänteisesti uu-
denlaista johtamiskult-
tuuria, joka perustuu ns. 

valmentavaan johtamiseen. 
Vetoa ja pitoa kuntatyö-
hön -hankkeessa kehitettä-
vä työhyvinvointitarjotin 
on konkreettinen työväline 
työntekijöiden itseohjautu-
vuuden tukemiseksi.

- Tavoitteena on työnte-
kijöitä osallistava ja vaiku-
tusmahdollisuuksia tarjo-
ava toimintakulttuuri sekä 
henkilöstön vahvempi itse-
ohjautuvuus uuden työka-
lun avulla, hankkeen pro-
jektipäällikkö Saara Penttilä 
Iin kunnasta toteaa.

Esimiehiä hanke tukee 
tarjoamalla heille positiivi-
sen ja valmentavan johta-
misen koulutuksia. Hanke 
myös vahvistaa kuntien ja 
kuntayhtymän mielikuvaa 
mielekkäänä, vetovoimai-
sena ja henkilöstöön panos-
tavana työnantajana, mikä 
helpottaa osaavan työvoi-
man rekrytointia nyt ja tule-
vaisuuden muutoksissa.

Euroopan Sosiaalirahas-
ton rahoittama hanke alkoi 
viime vuoden kesäkuussa 
ja jatkuu vuoden 2022 lop-
puun saakka.

Oulunkaari tiedotus 

Pudasjärven Keskustan Ku-
renalan paikallisyhdistys 
piti pikakokouksen keski-
viikkona 28.4. Asialistal-
la oli muun muassa kau-
punginhallituksen tekemä 
päätös Frisbeegolfradan ra-
hoituksesta ja vaalien ehdo-
kasasettelu. 

Kurenalan paikallisyh-
distys ei hyväksy kaupun-

ginhallituksen päätöstä ja 
pyytää selvitystä Keskus-
tan kunnallisjärjestön halli-
tukselta, minkä vuoksi yh-
teisöllisyysvaliokunnan 
ohjausesitys jätettiin hyväk-
symättä ja kaupunginjohta-
jan pohjaesitys muutettiin 
täysin. Me olemme yhdis-
tyksenä tukeneet seuran 
toimintaa ja tämän vuoksi 

seisomme päätöksemme ta-
kana. Kaupunginhallituk-
sen päätös voi vaarantaa 
radan käyttöä kaupungin 
osalta, koska kaupunki on 
vetäytynyt päätöksen mu-
kaisesti kokonaan toimin-
nasta. 

Keskusteltiin ehdokas-
asettelusta ja tässä vaihees-
sa paikallisyhdistyksellä on 

19 ehdokasta. Kokoukses-
sa käytiin läpi mainossuun-
nitelmaa ja muita vaaleihin 
liittyviä tapahtumia. Paikal-
lisyhdistys on lähdössä hy-
vinkin yksimielisenä vie-
mään yhteistä Alkiolaista 
aatetta vaalikentille 

Keskustan Kurenalan 
paikallisyhdistys

Keskustan Kurenalan yhdistys tukee Frisbeegolfradan toimintaa
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Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

Kayo aTV 110 crossimönKijä
● 107 cm3, 4-tahti
●  sähköstartti
●  puoliautomaatti pakilla
●  hydr.levyjarrut

1390€
+ toimituskulut

E3 28” 3 V. HELKAMA 
SÄHKÖ-
PYÖRÄT: 
MADE IN 
HANKO

• Moottori: Shimano Steps DU-E5000
• Moottorin teho: 250W – 36V – 40Nm
• Akku: Li-Ion BT-E6000, 418Wh
• Akun toimintasäde: 
  jopa 125 km
• Vaihteisto: napavaihteisto Shimano
  Nexus 3
• Jarrut: jalka/käsijarru
• Runko: alumiini, 48 cm
• Valot: Etu-ja takavalo, Led
• Väri: harmaa

1990€

cE8 28” 8 V.
•  Moottori:  Shimano Steps E6100
•  Akku: Li-Ion BT-E8010, 418Wh
•  Akun toimintasäde:  jopa 180 km
•  Vaihteisto:  Shimano Acera 8v
•  Jarrut: hydraulinen levyjarru
•  Runko: alumiini, 52 cm
•  Haarukka: joustohaarukka
•  Valot: etu-ja takavalo, Led
•  Väri: musta

2740€

FE 10 sähKöläsKipyörä

2950€

•  Moottori: Shimano Steps E7000 250 W, 60 Nm
•  Akku: integroitu Shimano 8020 Li-ion 504 Wh 36 V
•  Toimintasäde: jopa 100 km
•  Takavaihtaja: Shimano Deore RD-M6000 10-v Shadow
•  Jarrut: Shimano MT200 hydraulinen levyjarru 180/180 mm 

levyillä
•  Latausaika: n.6,5 h
•  Renkaat: Schwalbe Jumbo 
    Jim 26x4,8” Performance 
•  Runko: alumiini
•  Väri: Mattamusta ja harmaa 

scorpion 20”  3V     
• Joustohaarukka
• napavaihteisto Shimano Nexus 3V
• jalka/käsijarru
• väri: cyan

399€

s 500 28” 24V   
• miesten hybridipyörä
• runko: alumiini, 52 cm
• etuhaarukka: teräs
• vaihteisto Shimano Altus 24V
• mekaaniset levyjarrut Tektro Aries
• lokasuojat, jalustin ja runkolukko
• väri: musta

499€

rElaX 26” 3V  
• matalarunkopyörä
• napavaihteisto Shimano Nexus 3V
• jalka/käsijarru
• etukori ja runkolukko
• väri: musta

549€

Xs 29.3 29” 20V   
• maastopyörä
• runko: alumiini  17”
• joustohaarukka Suntour
• vaihteisto DeoreM4120
• hydraulinen levyjarru Shimano
• väri: punainen

679€

RAJOITETTU ERÄ
Olemme täällä Kipinässä 
erittäin pettyneitä siihen, että 
emme saaneet tukea Kipinän 
Frisbeegolf radalle, kuten vii-
me kaupunginhallituksen 
päätös oli Jyrkkäkosken fris-
bee radan avustushakemuk-
sen tyrmäämisessä. 

Meitä on nyt pompoteltu 
asian suhteen ihan tarpeek-
si! Haimme jo viime vuonna 
2020, kehittämis- ja toiminta-
tukea radan rakentamiseen. 
Rahaa meille myönnettiin 
2000 euroa, mutta hakemuk-
sessa ei lue oliko raha tarkoi-
tettu myös radan rakentami-
seen vai muuhun toimintaan, 
johon myös haimme tukea. 
Tämä tuki siirrettiin käytet-
täväksi vuodelle 2021, ku-
ten monet muutkin tekivät. 
Tänä vuonna haimme kehit-
tämis- ja toimintatukea ra-
dan rakentamiseen ja lisäk-
si olisimme tehneet koulun 
alueelle beachvolley -kentän. 
Meiltä pyydettiin suunnitel-
mat kaupungille radan ra-
kentamista varten, sekä kent-
tää varten ja kaikki näytti jo 
hyvältä.

Koulun henkilökunta otti 
nämä uudet ideat vastaan in-
nokkaasti, jotta lapsille oli-
si tulevana syksynä uusia vi-
rikkeitä liikkumista varten. 
Sitten tuli päätös kehittämis- 
ja toimintatuesta, jota emme 
saaneet ollenkaan! Peruste-
luina oli, että siirsimme vii-
me vuoden tuen tälle vuodel-
le. Jos me olisimme tienneet 

viime vuoden siirretyn tuen 
vaikuttavan tämän vuoden 
tukeen, olisimme käyttäneet 
tuen viime vuonna.

Kyselin asiasta kaupun-
gilta ja meidät ohjattiin ha-
kemaan tukea Oulun seudun 
leaderilta. Soitin leaderille, 
kysyin tuen mahdollisuu-
desta. Sieltä ilmoitettiin, että 
summan pitäisi olla näille in-
vestoineille yli 10 000 euroa, 
jotta tukea voi hakea. Meidän 
investoinnit frisbeegolf ra-
dalle, sekä beachvolley ken-
tälle ovat alle 7000 euroa. 

Ymmärrän kyllä, että kyse 
on investoinneista, mutta 
siksi juuri olisi ollut tärkeää, 
että meidät olisi ohjattu oi-
keaan paikkaan jo alun pe-
rinkin. Kun soitin leaderille, 
sieltä kerrottiin, että pienien 
investointien tuen hakuaika 
oli mennyt umpeen edellisel-
lä viikolla, ennen kuin kau-
pungilta tuli hylkäävä päätös 
hakemastamme kehittämis- 
ja toimintatuesta.

Kysymys siis kuuluukin, 
että miksi meitä ei ohjattu ha-
kemaan tätä tukea leaderilta 
ennen hakuajan umpeutu-
mista? Miksi saimme tietää 
asiasta vasta hakuajan pää-
tyttyä? Kyllä me kylät ja yh-
distykset edelleen tarvitsem-
me neuvoa ja tukea tällaisissa 
asioissa, ei kaikki ole itses-
tään selvää.

Nyt olemme siis tyhjän 
päällä, koska emme voi saa-
da rahaa leaderilta, ellei sum-

ma ole suunniteltua paljon 
suurempi ja silloin tarvitsem-
me myös omarahoitusosuu-
den hakemusta varten. Tänä 
vuonna kehittämis- ja toi-
mintatukien painotus oli ni-
menomaan yhteisöllisyyttä 
ja osallisuutta lisäävässä toi-
minnassa. Painopisteenä on 
hyvinvointiin, asumisviihtyi-
syyden parantamiseen, pai-
kallisuuteen, luontoarvojen 
huomioimiseen ja turvalli-
suuteen liittyviä asioita.

Miten hakemuksemme 
kriteerit eivät täyttyneet? 
Asumisviihtyvyyden paran-
taminen, yhteisöllisyyttä ja 
osallisuutta lisäävä toimin-
ta ainakin täyttyvät helpos-
ti, kun ulkoillaan ja urheil-
laan yhdessä! Radan, sekä 
kentän käyttäjiin olisi lukeu-
tunut oppilaat neljältä eri ky-
lältä, jotka käyvät koulua Ki-
pinässä. Lisäksi kyläläiset, 
mökkiläiset, sekä lajien har-
rastajat muualta. Mielestä-
ni meitä ei kohdeltu asiassa 
oikein ja oikeaan aikaan an-
nettu informaatio olisi ollut 
kultaakin kalliimpaa. Me ha-
luamme kehittää kyläämme 
ja antaa lapsille, kyläläisille, 
sekä mökkiläisille mahdolli-
suuksia uusiin harrastuksiin 
ja lisätä yhteisöllisyyttä ky-
lällämme. Miksi siis meidän 
kehitystämme jarrutetaan?

Sanna Parkkila 
Puheenjohtaja Kipinän 
kyläseura ry

Fresbeegolf – jarru päällä Kipinässäkin

Minnan mietteitä ~ toiminnanjohtajan tuumaukset 
Luonto ja luonnossa liikkuminen ovat tärkeimmät syyt tulla Syötteelle 

Talvikausi 2020-2021 saa-
tiin viime lauantaina pää-
tökseen Syötteellä, kun 
Iso-Syötteen hiihtokeskuk-
sen rinteet laitettiin kiinni. 
Pikku-Syötteen rinteet me-
nivät kiinni huhtikuun puo-
lessa välissä. Latuja hoi-
detaan vielä äitienpäivään 
saakka ja hiihtäjiä ilahdutta-
vasti näkyi vielä tälläkin vii-

kolla tunturissa. 
Kausi vietiin läpi koti-

maisten asiakkaiden tur-
vin ja ns. ensikertalaisia nä-
kyikin Syötteen maisemissa 
mukavasti. Majoitusyrittäjiä 
ja -toimijoita jututtaessani 
olen saanut ilokseni kuulla, 
että kauteen ollaan tyytyväi-
siä. Ravintolatoimintaa var-
josti 6 viikon ravintolasulku 

ja normaaleihin myyntei-
hin ei tulla pääsemään. Mi-
nua ilahdutti erityisesti se, 
että miten yrittäjät nopealla 
aikataululla järjestivät take 
away ruokapalvelut ravin-
tolassaan. 

Sosiaalisesta medias-
ta sain pitkin talvea lukea, 
miten asiakkaat kiitteli-
vät kilvan latujen, pyörä- ja 
moottorikelkkareittien sekä 
rinteiden hyvästä kunnos-
ta ja huolenpidosta. Täs-
tä kuuluu iso kiitos mm. 
rinnetyöntekijöille, Syöt-
teen latupoolille, Syötteen 
Moottorikelkkapoolille ja 
Metsähallitukselle. Luon-
to ja luonnossa liikkuminen 
ovat tärkeimmät syyt tulla 
Syötteelle ja siksipä on eri-
tyisen tärkeää pitää suori-
tuspaikat hyvässä kunnos-
sa. 

Kansallispuiston kävijä-
määrät ovat kasvaneet al-
kuvuoden aikana 27,2 pro-
senttia 22.4.2021 saakka. 
Huhtikuun kasvuprosent-
ti näyttää jopa reilua 90 pro-
senttia tässä vaiheessa. On-
nea hienoista lukemista 
Metsähallituksen porukalle! 

Itselle talvikausi Syötteel-
lä oli ensimmäinen toimin-
nanjohtajan roolissa, astues-
sani remmiin joulukuussa. 
Työtä alueen eteen on ollut 
tehtyä hartiavoimin, mut-

Syötteen luonnossa voi liikkua muun muassa liukulumi-
kengillä.

Minna Pikku-Syötteen mai-
semissa.

Syötteen Eräpalvelujen koiravaljakkoajelu on kokeilun ar-
voinen elämys. 

ta onneksi olen ennättänyt 
nauttia alueesta myös asi-
akkaana. Teimme talven ai-
kana mm. Minna Explores 
Syöte videosarjaa, jossa oli 
tuoda Syötteen monipuoli-
set aktiviteetit helposti lä-
hestyttäväksi. Jos keski-ikäi-
nen nainen voi kokeilla 
uusia lajeja, niin kuka ta-
hansa voi. Videoista tulikin 
paljon positiivista palau-
tetta. Videot löytyvät Visit 
Syötteen Facebook-sivulta 
ja osa myös Youtubesta Visit 
Syötteen kanavalta. Syötet-
tä markkinoitiin myös tv:s-
sä ja bannerein valtakun-
nallisesti. Kansainvälisesti 
Syötettä tehtiin tunnetuksi 
mm. erilaisten virtuaalisten 
workshopien, webinaarien 
ja famtripin avulla. 

Haluankin kiittää Syöt-
teen yrittäjiä talvikauden 
hyvästä yhteistyöstä ja toi-
vottaa menestystä kesä-
sesonkiin. Mutta ilman 
asiakkaita ei ole hyvää tal-
vikautta, joten Syötteen kä-
vijöille kuuluu se suurin kii-
tos! Toivottavasti tunturissa 
nähdään jatkossakin. 

Minun itse on nyt vai-
kea päästää irti talvesta. 
Sain nauttia kunnon talves-
ta täällä pohjoisemmassa ja 
nautin siitä täysin siemauk-
sen. Uskon kyllä, että tässä 
säiden lämmetessä minun-

kin mieleni alkaa muut-
tumaan. Haaveeni onkin 
tälle kesälle oppia parem-
min maastopyöräilemään 
ja mahdollisesti jopa os-
taa oma maastopyörä. Sii-
hen saakka käytän tietenkin 
alueen palveluja ja vuok-
raan pyörää eri toimijoilta. 

Ei muuta kuin kesää koh-
ti, vaelluskengät jalkaan, 
rinkka tai reppu selkään ja 
nähdään Syötteen reiteillä! 

Minna Hirvonen


