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Tornic on 
palannut 
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PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI www.pudasjarvilehti.fi

Nro 19 •  KE 12.5.2021

Juha Nymanin valokuvia.

Taidehuone Pohjantähti 9.5. - 16.6.2021 
Avoinna ma-ke 13-20, la-su 13-17, to-pe suljettu

KULTTUURIPALVELUT

TEKOTAITEELLISTA 
P***AA

*** m
utta m

aksutonta

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 2.6., ke 30.6. ja ke 14.7. 

Huom! vk 19 liike auki ma-ke klo 10-17, 
to 13.5 - pe 14.5. liike suljettuna. 

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

1-.

Puutarhamulta 
Cello 40l

895 4
SÄKKIÄ

1295 4
SÄKKIÄ

1000 5
SÄKKIÄ

Puutarhamulta 
Biolan 40l

Puutarhan 
musta multa 
Biolan 45l

Plussaa ostoksistasi!

PAlVelemme 
helAtoRStAInA 10-14

Multasatsin ostajalle 

puutarhakäsineet (koko 7) 

kaupan päälle, arvo (3,45)!

Rajoitettu erä!

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,

helatorstaina 9-18 
Olemme facebookissa!www.pudasjarvenpuutarha.fi

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

MyöS KULHOjA!

Meiltä
PENSAAT,
PUUT jA
MONi-

VUOTiSET
KUKAT

KEKKiLÄN 
PUUTARHA-

MULTA 
50 L

16,90/5 pss
Meiltä lahjakortit! 

Jäteasema Ekolanssi
Teollisuustie 10, Pudasjärvi

Avoinna ti 16–19 ja pe 11–13
www.kiertokaari.fi

Siirtokuormausasema
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi

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

Kevään puutarhajätesesonki 
siirtokuormausasemalla 7.5.–12.6.

Sesonkiaikana oma portti ja lisähenkilökuntaa, 
tervetuloa!

Puutarhajätettä otetaan vastaan vuosittain toukokuus-
ta lokakuuhun siirtokuormausaseman aukioloaikana. 
Vastaanottokentällä lajitellaan risut ja haravointijäte 
eri kasoihin. Ota tämä huomioon jo kotona.

Otamme vastaan kotien pienkuormia.

2/
20
21

Kesä
ja Aqualan L – kaikki, 

mitä suomalainen iho kaipaa.

RAJOITETTU 

DESIGN-ERÄ

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

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

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

9,90€
(norm. 11,59 / 200g)

Keväkukkien 
kilpailu

Kuka tänne ensin ehti?
kehuskeli leskenlehti,

-Minä ensin nostin pään
kevään valoon lempeään.

Sinivuokko huusi näin:
Katsokaa myös tännepäin!

Siniseksi metsän teen,
iloiseksi pientareen.

Valkovuokko huokaisi:
Minä tulin viimeksi.
Värejä ei riittänyt.
Silti olen kiittänyt.

Joka väri vuorollaan
kukkimaan saa harmaan 

maan.
Lumi saapuu aikanaan.
Valkoistakin tarvitaan.

– Anna-Mari Kaskinen –

Hautausmaan 
siivoustalkoot  

Riekinkankaan hautausmaa 
ma 17.5. klo 12-17
ti 25.5. klo 12-17

Haravat ja käsineet mukaan.

Talkooväelle tarjolla 
nuotiomakkarat ja pullakahvit. 

Tarjoilussa ja käytännönjärjestelyissä 
huomioidaan poikkeustilan 

rajoitukset.
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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

Kokoontumisrajoitus 10.5. alkaen on 20 henkeä. 
Hiippakunnan ohjeen perusteella seurakuntakodin 
jumalanpalveluksissa voidaan käyttää osastointia, 

iso kahvio katsotaan omaksi tilaksi. Jumalanpalvelukset striima-
taan edelleen seurakunnan YouTube-kanavalle.

messu to 13.5. kello 10 Seurakuntakodilla. Toimittaa 
Eva-Maria Mustonen, avustaa Jari Valkonen, kanttorina 
Keijo Piirainen. Tilaisuuteen voi osallistua kirkkosalissa 
enintään 20 henkeä, isossa kahviossa 15.
messu su 16.5. kello 10 Seurakuntakodilla. Toimittaa Jari 
Valkonen, avustaa Eva-Maria Mustonen, kanttorina Keijo 
Piirainen. Kaatuneitten muistopäivän seppelpartion lähet-
täminen sankarihaudoille. Tilaisuuteen voi osallistua kirk-
kosalissa enintään 20 henkeä, isossa kahviossa 15. 
Hartaushetki ja seppeleenlasku sarakylän hautausmaal-
la su 16.5. kello 13. Toimittaa Jari Valkonen, kanttorina 
Keijo Piirainen. Tilaisuuden jälkeen kahvit yhteisvastuuke-
räyksen hyväksi kappelin pihalla.

Yhteisvastuukeräyksen pihakahvila seura-
kuntatalon pihalla to 13.5. kello 11–13. Kah-
via ja pullaa (2€) sekä mehua ja makkaraa 
(2€) Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Myy-

tävänä Yhteisvastuun jumppakeppejä (10€/kpl). Kätei-
nen tai korttimaksu. Hyvän sään salliessa pienimuotoista 
musiikkiohjelmaa. Kaikki eurot ja sentit menee Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi. Pihalla pidetään huoli riittä-
vistä turvaväleistä.

lähetystupa seurakuntakodin rippikoulusalissa ke 12.5. 
kello 10–13, kahvia ja pullaa ja arvontaa, pullaa mukaan 
0,50 €/kpl. Myytävänä myös aikuisten ja lasten villasukkia. 
Noudatamme voimassa olevia kokoontumisrajoituksia eli 
paikalla voi olla yhtä aikaa enintään 15 henkilöä kerrallaan.
Ystävänkammari to 20.5. kello 12–13.30 seurakuntatalon 
pihalla. Mukavaa yhteistä ohjelmaa ja pientä tarjoilua hyvän 
sään salliessa. Huonolla ilmalla olemme sisällä, jolloin osal-
listujarajoitukset ovat voimassa (max. 15 henkeä).
lapsiparkkia Ei olE pe 14.5. 
Perhekerho YouTube-kanavalla ke 12.5. ja ke 19.5. kello 
10. Katsottavissa myös jälkikäteen viikon ajan.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597. 
kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkko-
herranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–14 
sekä to kello 12–16. p. 08 882 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.  
Hautausmaan siivoustalkoot Riekinkaan hautausmaalla 
ma 17.5. ja ti 25.5. kello 12-17 ja Sarakylän hautausmaalla 
ma 24.5. kello 16-18. Talkooväelle tarjolla nuotiomakkarat 
ja pullakahvit. Haravat ja käsineet mukaan.
kiRkon EsittEliJÄn Paikka avoinna ajalle 21.6-
1.8.2021.Työaika ma-pe kello 11–17. Palkkaus 1293,24 €. 
Hakemukset 25.5. kello 15 mennessä osoitteeseen timo.lii-
kanen@evl.fi
Rauhanyhdistykset: Nettiseurat su 16.5. kello 13 (Juk-
ka Lehto). Osallistumislinkki seuroihin löytyy Pudasjärven 
Rauhanyhdistyksen nettisivuilta osoitteesta https://rauhan-
yhdistys.fi/pudasjarvi/
kastettu: Joose Kasperi Parkkila.
Haudattu: Paavo Uusi-Illikainen 92 v, Erkki Aukusti Hirve-
lä 85 v, Sulo Matias Ylitalo 82 v, Jorma Aukusti Mankinen 
81 v, Lahja Marjatta Niskasaari 77 v.

Kirkkovuodessa helatorstaita eli Kristuk-
sen taivaaseenastumisen päivää vietetään 
40 päivää pääsiäisen jälkeen. Juhlan aihe 
ja ajankohta on saatu Apostolien tekojen 
ensimmäisestä luvusta. 

Pääsiäisen tapahtumien jälkeen Jee-
suksen tehtävänä oli saada hänen lähi-
piirinsä vakuuttuneeksi ylösnousemuk-
sen todellisuudesta. Uuden testamentin 
evankeliumien kertomusten mukaan ti-
lanne ei ollut helppo, sillä kuolleiden ylös-
nousemus ei mahdu inhimillisen järjen 
todellisuuteen. Meidän kokemuksemme 
päättyy siihen, kun olemme hautausmaal-
la laskeneet arkun haudan lepoon. Mut-
ta uskon näkökulmasta lupaus ylösnou-
semuksen ja ikuisen elämän toivosta tuo 
uuden todellisuuden kaipauksen ja eroni-
kävän keskelle. 

Helatorstain evankeliumissa Luukkaan 
24. luvussa Jeesus kertaa opetuslapsilleen 
hänen kärsimystiensä merkityksen. Hän 
perustelee tapahtunutta vanhan testa-
mentin profeettojen ennustuksilla: ”Näin 
on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema 
ja kolmantena päivänä nousta kuolleista” 
(Luuk. 24:46). Samasta asiasta Jeesus oli 
kertonut jo etukäteen useampaan ker-
taan ennen kärsimystiensä alkua, mutta 

tuolloin hänen seuraajansa eivät näitä pu-
heita ymmärtäneet. Ylösnousemuksen jäl-
keen he lopulta käsittivät, mistä oli kysy-
mys, kun Jeesus ilmestyi heille.

Toinen keskeinen näkökulma Luuk-
kaan 24. luvun kuvauksessa liittyy opetus-
lasten tulevaan tehtävään. Tällä oli kään-
teentekevä vaikutus myös kristillisen 
kirkon kannalta. Jeesuksen lähipiiristä tuli 
ylösnousemuksen todistajia, sillä Jeesus 
ilmestyi enää vain seuraajilleen. Uuden 
testamentin evankeliumeissa sanoitetaan 
opetuslasten tehtävää ja lähetyskäskyä 
hieman eri sanoin. Mutta kaikille yhteis-
tä on se, että he saivat tehtävän lähteä 
julistamaan sanomaa ylösnousseesta Va-
pahtajasta kaikkeen maailmaan. Jeesus sa-
noi: ”Kaikille kansoille Jerusalemista alkaen 
on hänen nimessään saarnattava parannus-
ta ja syntien anteeksiantamusta. Te olette tä-
män todistajat”. (Luuk. 24: 47). Jeesuksen 
ristinkuolema merkitsi sovituksen ja an-
teeksiannon todellisuuden täyttymistä. 
Hänen nimensä merkitsee pelastajaa ja 
vapahtajaa. Parannus puolestaan tarkoit-
taa alkutekstin mukaan mielenmuutosta 
tai kääntymistä. 

Taivaaseen astunut Jeesus muistut-
ti opetuslapsiaan ja kaikkien aikojen us-

kovia siitä, että Pyhän Hengen osallisuus 
tuo turvaa ja voimaa: ”Minä lähetän teille 
sen, minkä Isäni on luvannut. Pysykää tässä 
kaupungissa kunnes saatte varustuksenne 
voiman korkeudesta”. (Luuk. 24: 49) Kris-
tillisen kirkon ja seurakunnan aika alkoi 
varsinaisesti ensimmäisenä helluntaina, 
kun Pyhä Henki näkyvällä tavalla vuoda-
tettiin. Pyhän Hengen työn aikaa eletään 
Kristuksen seurakunnassa Herramme 
toiseen tulemiseen saakka. 

Jumalanpalveluksessa helatorstain ta-
pahtumat palautetaan mieleen uskon-
tunnustuksessa. Kristuksen taivaasee-
nastuminen onkin yksi käännekohta 
pelastushistorian tapahtumissa. 

Rukous: 
Herramme Jeesus Kristus,
sinä astuit ylös taivaaseen,
mutta olet myös luvannut
olla kanssamme joka päivä.
Auta meitä jättäytymään 
rakkautesi varaan
ja luottamaan siihen,
että sinä saatat päätökseen 
työsi meissä.

Timo Liikanen

Korotettu Herra

Paavo Uusi-Illikainen 
s.22.3.1929 Pudasjärven Li-
von kylässä, poistui luotam-
me 13.4.2021. Paavo oli toi-
nen lapsi perheessä, jonka 
muodostivat isä Aukusti ja 
Olga. Isä oli Livon poikia. 
Äiti tuli Vienankarjalasta 20 
- luvun myllerrysten aika-
na. Isän perimä oli perijänä 
koettu huutolaispojan asema 
ja äidin pakolaisen, maahan-
muuttajan asema. Maahan-
muuttaja äidistä tuli isona 
vahva livolainen ja huuto-
laispojasta arvostettu met-
sätyön johtaja. Paavoa van-
hempi Eugen sairastui ja 
kuoli pienenä. Paavoa seura-
si perheessä sitten neljä poi-
kaa ja neljä tyttöä. 

Perheen vanhemmat oli-
vat hyvin edistyksellisiä. 
Niinpä lapsiin iskostettiin 
heti pienenä tunnollisuus, 
rehellisyys ja ahkeruus. Isä 
hiihti piirityönjohtajana ta-
losta toiseen ja siinä tehtä-
vässä hän heikkona hetkenä 
sairastui aikansa virukseen 
keuhkotautiin. Selviytyi en-
sin vuonna 1938, mutta uu-
den aallon tullessa kymme-
nen vuotta myöhemmin, 
hän kuoli vuonna 1950 53 
ikäisenä. Paavo vanhimpa-
na 20-vuotiaana joutui äidin 
tueksi ja turvaksi. Hän otti 

tehtävän vahvasti johtajan 
otteella ja pani meidät nuo-
remmat, Aalen 18, Pentin 16 
ja Urpon 14 kuokkimaan pel-
toa ja ohjasi savottaan. 

Itse hän ohjasi itsensä jos-
sain vaiheessa seppäkou-
luun ja perusti pajan Naa-
valaan Livolle. Pajassa hän 
aloitti sepäntaitojen myyn-
nin ihmisille. Pian selvisi, 
että LVI-alan kehityksessä 
oli Paavon osaamisen ja omi-
naisuuksien hyödyntämisen 
markkinarako. Niinpä Paa-
vo hankki tarvittavan tiedon 
ja osaamisen ja perusti LVI 
Uusi-Illikainen yhtiön. Yh-
tiö menestyi erittäin hyvin 
ja saavutti hyvän maineen 
osaajana, palvelunhaluise-
na ja luotettavana rakenta-
jana. Usein kohtaa ihmisiä 
– tänäänkin -, jotka kertovat 
Naava Paavon palveluista. 
LVI-yhtiö oli yhteinen veli 
Aalen kanssa, joka oli eri-
tyisen luotettava ja ahke-
ra kumppani. Samoin Anja 
-vaimo oli tarmokas osa yh-
tiötä.

Paavo sai Anjan kanssa 
Mirjan ja Hannun. Mirjalla 
on kaksi poikaa ja tyttö. Hei-
dän kanssaan Paavo viihtyi 
erityisen hyvin. Myöhem-
min Paavo löysi ystäväksi 
Kaarinan, jonka kanssa hän 

vietti elämän viimeiset vuo-
det. 

Paavon lahjakkuus näkyi 
hänen erittäin tarkassa ha-
vainnoinnissa asioista ja var-
sinkin teknisissä asioissa ja 
ongelmien ratkaisussa. Täl-
lä pikkutarkkuudella hän loi 
erehtymättömän maineen. 
Hän osallistui Livon kylätoi-
mintaan ja esiintyi kanteleen 
soittajana eri tilaisuuksis-
sa itse rakentamaansa kan-
teletta soittaen. Hän oli va-
kituinen vieras Kaustisten 
musiikkijuhlilla niiden pe-
rustamisesta alkaen. 

Paavo perehtyi erittäin 
vakavasti sukulaissuhteiden 
tutkintaan. Hän oli ensim-
mäinen, joka matkusti äidin 
kanssa Venäjälle perehty-
mään äidin sukuun ja teke-
mään tuttavuutta. Hän mat-
kusti Mirjan kanssa myös 
Amerikkaan tutustumaan 
sinne muuttaneisiin isän si-
saruksiin. Paavon tarinat 
näiltä retkiltä olivat mielen-
kiintoisia. Hän oli suvun iso 
mies.

Isosta miehestä muistan 
hetken, kun Paavo 10-vuoti-
aana tuli 1939 syksyllä kou-
lusta kotiin, hän huusi ovel-
ta: ”Huomennapa ei tartte 
mennä kouluun. Sota on ala-
kanut.” Hiukan myöhem-

Paavo on poissa

min, kun sota oli ohi ja so-
tajätteitä oli, niin 15-vuotias 
Paavo toimi miinojen pur-
kajana ja asiantuntijana, et-
tei tulisi vahinkoja. Järjestipä 
hän sitten yhdessä Karsikon 
Kalevin kanssa Kellolam-
min törmällä pommin räjäy-
tyksen, josta järkyttyivät ky-
läläiset ja myös saksalaisten 
perässä olevat suomalaiset 
sotilaat. 

Paavo saavutti luotetta-
vuudellaan ja seurustelutai-
dollaan laajan ystäväpiirin. 
Tunnustettuna yhteiskun-
nallisena vaikuttajana hän 
kuului Pudasjärven Osuus-
pankin hallintoon, oli usein 
kuultu asiantuntija erilaisis-
sa asioissa. Tuntui ihan var-
malta, että Paavon sana on 
viimeinen sana. 

Olemme menettäneet ison 
ihmisen, jonka käden jälki tulee 

näkymään vielä pitkään 
yhteisöissämme. 

Kiitollisuudella ja hyvää 
matkaan Paavo! pui

Pentti Uusi-Illikainen, 
Paavon nuorempi veli

Lukijan kynästä

Siivotkaa hyvät ihmiset koirienne jätökset! Onhan tuo ihan 
järjen köyhyyttä, että toisten ikkunoiden ja parvekkeiden 
kohdille annetaan koirien tehdä tarpeensa. Ei olisi paljon vaa-
dittu, jos pussi olisi mukana ja siihen kerättäisiin lemmikin jä-
tökset. 

Terveisin Kurentien mummu

Siivotkaa
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

LUOTTOPELAAJAT  
KOTIKENTTÄ-
KIERTUEELLA.
Tervetuloa 
katto- ja ränni-
remonttityömaille! 
Luvassa kuivaa asiaa 
kotitalojen kosteuden-
hallinnasta sekä 
kunnon peliseuraa.

Pelikentät ja
kuntoraportit: 
08-23779501
vesivek.fi

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

TARJOUKSET VOIMASSA MA-SU 10.-16.5. ELLEI TOISIN MAINITA

1.-kpl

Ilman Plussa-korttia  
1,65 kpl (19,41-27,97/kg)

Ilman Plussa-korttia  
4,55-4,89 rs (13,22-13,97/kg)

699
kg

Snellman
MAAtiAiSpoSSUn  
SpAreribSit
n. 800 g-1 kg

299
pkt

Kivikylän
HUilUntUHti  
tAi KAlKKUnA  
grilli-
MAKKArAt
320-400 g  
(7,48-9,34/kg)

079
rs

Mini- 
lUUMU-
toMAAtti
250 g (3,16/kg)  
Espanja/Marokko leiKKoKiMppU

Hollanti

Naapurin Maalaiskana

KAnAn rintAfileet   
tAi SiSäfileet
340-370 g (9,01-9,80/kg)

-26-31%
Plussa-kortilla

Classic

jäätelöpUiKot
59-85 g (11,76-16,95/kg)

-39%
Plussa-kortilla

Parhaat ideat

KeSäKeittiöön

10.-3
rs

poStipAlVelUt löYDät 
nYt Meiltä.

poStin AUKioloAjAt:
HelAtorStAinA 13.5. 

Klo 10 - 14
MA-pe 7.00-20.30

lA 7.00-18.00
SU 10.00-14.00

pAlVeleMMe HelAtorStAinA 13.5. Klo 10 -21

Voimassa MA-LA 10.-15.5.

tUore
SUoMAlAinen

SUperior KirjoloHi
Kasvattaja Peter Granberg,

Brändö Lax Ab ja Petrin Lohi, Suomi
rajoitus 2 kalaa/talous

799
kg

995
kg

Ilman Plussa-korttia 
0,53 prk (2,65/kg)

Plussa-kortilla

erä

erä

Voimassa MA-LA 10.-15.5.

k-ruokAMestArIN

porSAAn 
ribSit

Atria
ViljAporSAAn oHUt 

KASSlerpiHVi
Hunaja-olut 400 g  

tAi KASSlerSiiVU 
Sweety Smoky 350 g

(7,48-8,54/kg)

tUore SUoMAlAinen 
SiiKA

Merenkurkku, Suomi, säävaraus

699
kg

SUOMI

599
kg

HK

ViljAporSAAn
MAUStAMAton 
UlKofilee
n. 1,5 kg

SUOMI

Voimassa ke-LA 12.-15.5.

SUOMI

299
ras

2 pkt

Plussa-kortillaIlman Plussa-korttia  
1,85 pkt (6,17-8,22/kg)

350

Atria

gotlerMAKKArAt 
225-300 g (5,83-7,78/kg)

AMppAri, MUrKKU tAi  
toUKKiS VirVoitUSjUoMAt
0,33 l (3,45/l) sis. pantin 0,15 129

tlk

Valio

lAKtooSittoMAt 
MAUStetUt

jogUrtit

3.- 6prk

200 g (2,50/kg)

1.-kpl

10.-kimppu

Valio

olterMAnni jUUStot
250 g (4,00/kg) Rajoitus 3 kpl/talous

Tornic on palannut Pudasjärvelle
Monet meistä muistavat 
Tornic burgerin, amerikka-
laistyylisen hampurilais-
paikan nykyisen Nesteen 
paikalla jo kultaisella 80-lu-
vulla. Tämä oli usealle ensi-
kosketus nykyisin niin ylei-
siin pikaruokapaikkoihin, 
olipa jo silloin drive in auto-
kaista, hampurilas-ateriat ja 
pirtelöt. Unohtamatta hui-
maa liukumäkeä, josta las-
kettiin kohti nykyistä Tok-
mannia. Tornicille nousi 
myöhemmin huoltoasema 
ja jo yhdeksänkymmentälu-
vulla asema muuttui Nes-
teen lipun alle, jonka väreis-
sä toiminta jatkuu edelleen. 

Kotipizza on ollut osa 

Pudasjärven Nesteen toi-
mintaa jo neljännesvuosisa-
dan, asiakaspaikkoja ja pal-
veluja on vuosien varrella 
tullut laajennuksen myö-
tä lisää. Tänä päivänä Nes-
te tarjoaa polttonesteiden 
lisäksi valikoiman autotar-
vikkeita, elintarvikkeet sekä 
kalastus ja erätarvikkeita. 
Ravintolassa on päivittäin 
tarjolla maittava lounas, 
Scan-burgerin hampurilai-
set ja lähiaikoina kotipizzan 
tilalle avattava Tornic Piz-
za, unohtamatta monipuo-
lisia kahvilapalveluja. Myös 
Veikkauksen palvelut ja ka-
lastusluvat ovat saatavilla 
tästä matkailijan monipuo-

lisesta palvelukeskuksesta. 
Yrittäjä Pasi Malisen mu-

kaan nyt on menossa siirty-
mäkausi, kotipizzan tuottei-
ta on saatavilla toistaiseksi, 
kunnes uudet oman tuote-
merkin Tornic Pizzan tuot-
teet julkaistaan. Siirtymä 
vanhasta uuteen tehdään 
laatu edellä, muutos antaa 
myös mahdollisuuden lisätä 
paikallisuutta ja omia ideoi-
ta tarjolle. 

-Kotipizza on ollut mu-
kana Malisten koko toimin-
nan ajan Nesteellä ja nyt on 
aika uudistua, toteaa Pasi. 
Samat yrittäjät jatkavat toi-
mintaa edelleen, vain kylt-
ti ja tuotteet vaihtuvat. AN

Lähiaikoina Kotipizzan tilalle avataan Tornic Pizza.
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Hotelli Kurenkoski työmaana

Nuoret muotoilevat maailmaa ja 
tuovat valoa synkkään koronakevääseen

Hotelli-Ravintola Kuren-
kosken hotellihuoneissa 
on tapahtumassa uudis-
tusta. Pohjois-Pohjanmaan 
InnovaatioELY:n ja Tamo-
ra Oy:n 18 nuorta Oulusta 
muotoilee kuusi huonetta 
elokuvateemaan. Luvas-
sa on mm. Tarantino-huo-
ne ja Leningrad Cowboys 
-huone. Ne muotoillaan ja 
tulevat käyttöön jo kevään 
aikana. Heinäkuun ajan 
jatketaan sitten täysillä ko-
keilujen kesässä.

-Tavoitteenamme on tie-
tysti jatkaa projektia myös 
heinäkuun jälkeen. Pyy-
dämme tietysti teitä kaik-
kia mukaan rakentamaan 
elinvoimaa, kertoi Jasmii-
na Sarikoski Tamora Oy:s-
tä. 

Ennen Kurenkosken ho-
tellihuoneiden työmaata 
InnovaatioELY:n ja Tamo-
ra Oy:n vuokrasivat Al-
bertin kahvilatilan Oulun 
keskustassa ja kutsuivat 
nuoret sen muotoilemaan. 
Nuoret saivat kokemusta, 
millaista uusi työ voi olla 
korona-aikana ja sen jäl-
keisessä ajassa. Heitä oh-
jasi Oulussa paikan pääl-
lä matkailumuotoilun 
ammattilaiset Kaneli Pel-

likka ja Ella Päkkilä. Heillä 
molemmilla on kokemus-
ta muutoksessa muotoilus-
ta; Ellalla kahvilataustaa ja 
Kanelilla Afrikasta hotellin 
perustamisesta. 

-Albertin työmaalla 
nuoret ovat onnistuneet 
erinomaisesti. Heistä on 
löytynyt innovatiivisuut-
ta ja kykyä nähdä mahdol-
lisuuksia sielläkin, missä 
muut eivät niitä näe, totesi-
vat Pellikka ja Päkkilä. 

Edellä mainittuihin 
asioihin liittyy myös Koti-
ni on Koillismaalla -hank-
keen Taivalkoskella kokei-
leva perhe Hayes ja viime 
loppusyksystä myös Pu-
dasjärvellä toteutettu Luo-
vuutta lasitalossa -projek-
ti (projektijohto Jasmiina 
Sarikoski) sekä päättynyt 
Tulevaisuusteatteri, jon-
ka johtaja Maarit Peltomaa 
viettää nyt heinäkuun Tai-
valkoskella ohjaamassa 
kesäteatteria ja kytkeytyy 
varmasti Kurenkoskessa 
toteutuvaan hankkeeseen. 

-Tähtiroolissa ovat kui-
tenkin pohjoispohjanmaa-
laiset nuoret. He muotoi-
levat maailmaa ja tuovat 
valoa tähän vähän synkäk-
si käyvään koronakevää-

Hotelli Kurenkosken 13 huonetta ovat saamassa uutta il-
mettä nuorten voimin. 

Nuoria ohjaamassa olleelle 
Jasmiina Sarikoskelle Pu-
dasjärvi oli jo ennestään 
tuttu hänen oltuaan mu-
kana viime vuoden lopulla 
Luovuutta lasitalossa -pro-
jektissa. 

Jenni Hiltunen, Elisa Lyytinen ja Eeva Kinnunen muotoilemassa yhtä huonetta Titanic teemalla. He käyttävät  sisustuse-
lementteinä kierrätettyjä ja uusia tekstiilejä.

Esa-Pekka Kröger ja Sara Tiri muotoilemassa Kurenkosken huonetta elokuvaohjaaja 
Quentin Taranttinosta saatujen vaikutteiden mukaan, tosin ei niin groiseja kuin hänen 
elokuvissaan, totesivat nuoret. 

seen, toteaa Jasmiina Sari-
koski. 

Heimo Turunen

Postipalvelut K-Supermarketista
Postin palvelut muuttui-
vat Pudasjärven S-Mar-
ketista K-Supermarkettiin 
maanantaina 10.5.alkaen. 
Palveluihin kuuluvat kaik-
ki peruspostipalvelut. Pos-
tin palvelupiste on avoinna 
arkisin kello 7-20.30, lauan-
taisin 7-18 ja sunnuntaisin 
10-14. 

- Koimme Postin suu-
rivolyymisena ja tärkeä-
nä liiketoimintana. Postin 
palvelupisteelle järjestyi re-
montoimalla tilat kaupan 
takaosasta, kassojen lähei-
syydestä. Myynnissä olevil-
ta tuotteilta tila ei vähenty-
nyt, kertoi kauppias Tommi 
Niskanen.

Niskasen mukaan Pos-
ti on kokenut paljon raken-
nemuutosta viime vuosina. 
Kirjepostin määrä on vähen-
tynyt ja samaan aikaan pa-
kettiliikenne kasvaa hurjaa 
vauhtia. 

-Tässä rakennemuutok-
sessa me olimme valmiit 
kantamaan kortemme ke-
koon ja tarjoamaan asiak-
kaillemme parhaat mahdol-
liset lähipalvelut. Koemme, 
että postipalvelut ovat asi-
akkaillemme tärkeä lisä-
palvelu ja sopii liiketoimin-
taamme ja liikeideaamme 
mainiosti. Samalla pidäm-
me yllä ja kehitämme Pu-
dasjärven palvelurakennet-
ta, selvitti Niskanen.

Koko noin 30 työnteki-
jää on koulutettu palvele-
maan postiasioissa sitä mu-
kaa kuin postin asiakkaita 
riittää. Alkuviikosta kolmen 
päivän ajan palvelujen su-
jumisen varmisti Ivalon ja-
kelusta saapunut kouluttaja 
Miia Koistinen. 

Heimo Turunen Postin palvelupisteessä riitti avauspäivänä jatkuvasti asiakkaita. Paketteja on hakemassa Eija Parviainen Syötteeltä. 
Häntä ovat palvelemassa Postin kouluttaja Miia Koistinen ja Aleksi Manninen. Taustalla tilannetta seuraavat Päivi Sal-
mela ja Tommi Niskanen.



5PUDASJÄRVI -lehti 12.5.2021nro 19

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 
14.-15.5.

MAANANTAI-ToRsTAI
17.-20.5.

Kungs 
AUToNPEsUhARJA
teleskooppivarrella 

1595

500

995

249

595

179

049

079

115

1195

369

2 pkt
pkt

pss

kg

199 199299

2 kalaa/talous

kg159

kg kg

199

199

199

119

179

pkt

kg

695
kg

189

350

ras

pkt pktkg

2 pkt/talous

795
kg

rajoitettu erä

pkt

100 g

pss

pkt

pss

299

299
kpl

pkt

kpl

ras

pkt

895
kg 399

pkt

279
pkt

099
pkt 795

kg

2 pkt/talous

1095995790

595

2990

1695
1595

995

6500

770

395
kpl

MA-TI 17.-18.5.            KE-To 19.-20.5.

PE-To 14.-20.5.

2,7 l

Rakentajan
PUUÖLJY
esim. pähkinä
0,9 l

650 1695

Esikeitetty
MAIssI

400 g
Espanja

PUUTERvA
esim. 2,5 l

2995

HK
KAbANossI

gRILLI-
MAKKARA

360-400 g

PE 14.5.       LA 15.5.

Golden
oMENA

Hollanti

Saarioinen
gRILLI-
TAssUT
4 kpl/300 g

Espanja
vEsIMELoNI

kokonainen

Atria
gRILLI-
sALAATTI
350 g

HK
hERKKU-
MAKsA-
MAKKARA
500 g

Valio vIoLA
TUoRE-
JUUsToT
200 g

bANAANIT

Suomalainen
Jää-
sALAATTI
pussi 100g

Camping
gRILLI-

MAKKARAT
400 g

Wasa Sport
NäKKI-
LEIPä

550 g

sAToJA TARJoUKsIA 

JoKA PäIvä!

389

Kivikylän porsaan
KAssLERPIhvIT

400 g

RAUTAosAsToLTALELUosAsToLTA

Pouttu
LAUANTAI-
MAKKARA-
TANKo
700 g

Kivikylän
hUILUN-
TUhTI tai 
JUUsTo-
TUhTI 400 g

Sievin 
KUMI-
sAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

65,-
Aicon
KoMPREssoRI  
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 

2 pkt

KoTTIKäRRYN
UMPIRENgAs
4x6

1990

Chempioil
hYdRAULIIKKA-
ÖLJY 20 l
32 ja 46

3495
NUohoUs-
sETTI

1495

Atria
goTLER-
MAKKARA
palana

JAUhELIhA
sIKA-
NAUTA
2 kg/tal.

KANAN-
MUNAT
10 kpl

HK
Iso 
vIIToNEN
NAKKI
900 g

Pingviini
TIKKU-
JääTELÖ
15 kpl/855 ml

Vaasan
hoTdog
säMPYLä
12 kpl/324 g

Hyvä
NAUTA 
JAUhELIhA
rasvaa 
max 10%

PullaPirtti 
Herkku
WIENER-
MUNKKI
vadelmatäytteellä

Pingviini
vANILJA-
JääTELÖ
1 l

HK
sAUNA-
PALvI- tai
KEITTo-
KINKKU
300 g

MAALAIs-
LIhA-
hYY-
TELÖ

Porsaan
KYLJYKsET

IRTo-
KARKIT

Kotimainen 
tuore 
KIRJo-
LohI

Naudan
PAIsTI-
JAUhE-
LIhA

Atria 
kananpojan
PAIsTI-
LEIKKEET
500-600 g

KEsäLEIKKEIhIN LELUosAsToLTA!
Green Garden
RUohoN-
LEIKKURI

TYÖMAA
AJoNEUvoT
27 cm

Maisto Tech
KAUKo-
ohJATTAvA
TRAKToRI

i-Play
JoUsIPYssY
imukuppinuolilla

Simba
hIEKKALELU-
sETTI
yksisarvinen

Plasto
KEINU

Green Garden
PUUTARhA-
väLINEET

Bestway
UIMA-ALLAs
2,4 m x46 cm

Bestway
UIMARENgAs
doNITsI

Bestway
hAI RIdER

Simba
hIEKKALELU-
sETTI
koala



6 nro 19PUDASJÄRVI -lehti 12.5.2021

Tässä toukokuun tuoreilla 
hangilla hiihtelee onnellinen 
mies! Lintu- ja luontokuvau-
sinnostuksen myötä on luon-
to alkanut kiinnostaa taas 
uudella tavalla. Loppumat-
tomat hiihtovaellukset, puu-
duttavat merimelontaretket, 
hikiset vuoristovaellukset 
ja näännyttävät patikointi-
retket ovat saaneet uutta si-
sältöä lintuharrastuksesta 
ja luontokuvauksesta. Kun 
aiemmin sisältöä retkelle toi-
vat vuoren takana odottava 
uusi terävämpi huippu, nie-
men takana odottava saari 
hiekkarantoineen tai metsän 
takana siintävä autiotupa ja 
siellä lämmin ateria, nyt mat-
kaa sulostuttavat tunturin 
päällä lentävä pulmusparvi, 
sammalikossa ryömivä ko-
vakuoriainen, suden ulvonta 
tai erämaalammessa sukel-
televa kaakkuri. Riistotalou-
den myötä katoavasta luon-
nosta löytyy edelleen pieniä 
ja suuria elämyksiä! 

Koronarajoitusten aikana 
yrityksemme on käyttänyt 
aikaa ja resursseja vastuullis-
ten luonto-ohjelmien kehit-
tämiseen, osittain Business 
Finlandin kehittämisrahoi-
tuksen avulla. Olen ottanut 
osaa Kuusamo Opiston jär-

jestämille lintujen lajitunte-
muksen, syys- ja kevättalven 
lintujen kuvaamisen sekä lin-
turyhmän ohjaamisen kurs-
seille. Kun tietämys meille 
kaikille niin tutuista linnuis-
ta on kasvanut talven myö-
tä, näyttää takapihan luonto 
tällä hetkellä ihan erilaisel-
ta kuin ennen, varsinkin kun 
sitä yhä useammin tulee kat-
seltua kiikarien tai kameran 
objektiivin läpi. 

Alkuopit petokuvaus- 
yrityksestä
Työskenneltyäni useam-
man kauden petokuvausyri-
tyksessä Kuhmossa, olin jo 
päässyt kosketuksiin villin 
luonnon kanssa. Kotimaisen 
petokuvauksen pioneerin 
Lassi Rautiaisen perheyrityk-
sessä opin, millä tavalla luon-
tokuvaamisesta tehdään kes-
tävällä tavalla menestyvää 
liiketoimintaa. Kodikkaan 
yritystoiminnan taustalla on 
valtava määrä tietoa, taitoa 
ja uraauurtavaa kehitys- ja 
valistustyötä luontoharras-
tuksen edistämiseksi sekä 
luonnonsuojelun ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttä-
miseksi. 

Lassin ja Samin kanssa ku-

Luontokuvauksesta innostunut uusi iloinen lintumies

Kuvauskojussa istuessaan Janne Autere on oppinut ka-
mera- ja kuvaustekniikkaa, kuinka saa hyvän luontokuvan.

Teeret soitimella kuvattu Posiolla. 

Ahman kuva on otettu itärajan tuntumassa.

vauskojussa istuessani olen 
oppinut kamera- ja kuvaus-
tekniikkaa. Kukaan ei kos-
kaan suoraan neuvonut, mi-
ten saat hyvän luontokuvan. 
Minua kehotettiin kokeile-
maan kameran asetuksia, 
kuvaamaan erilaisissa va-
loissa eri vuorokaudenaikoi-
hin ja uskomaan siihen mikä 
loppujen lopuksi omaan sil-
määni näyttää hyvältä. Myös 
muiden kuvia katsellessa op-
pii ja saattaa löytää oman 
tyylin. Kuusamo Opiston 
kursseilla olen tutustunut 
aloitteleviin luontokuvaa-
jiin, pitkän linjan harrastajiin 
ja arvostettuihin ammattiku-
vaajiin, joiden näkemys luon-
nosta ja sen moniulotteisesta 
kosketuspinnasta meihin ih-
misiin on alkanut pikkuhiljaa 
avautua. Yksinäinen luonto-
kuvauskin on tiimityötä. 

Monimuotoinen  
metsänelämä
Täytyy myöntää, että täl-
lä hetkellä minua hämmäs-

tyttää luonnossa yhä useam-
pi asia - myös se elämä, joka 
ei avaudu kävellessä pelkäs-
tään ympärilleen katselemal-
la, vaan myöskin se, minkä 
äärelle täytyy pysähtyä, ku-
martua tai jota täytyy ehkäpä 
hieman penkaista. Aiemmin 
lisämausteeksi retkillä eteen 
tupsahtaneista lintu- ja eläin-
havainnoista onkin tullut ret-
ken pääasia, monimuotoinen 
metsän elämä onkin se juttu! 

Pudasjärven alueella on 
kolme kansainvälisesti tär-
keäksi lintualueeksi luo-
kiteltua kohdetta ja usei-
ta paikallisesti merkittäviä 
kosteikkoja. Pudasjärven 
keskustasta muutaman ki-
lometrin päässä sijaitsee Ol-
vassuon luonnonpuisto, 
Ranuan suunnasta löytyy to-
dellinen lintuparatiisi Lito-
kairan luonnonsuojelualue 
ja Syötteen kansallispuiston 
uumenista Syöte-Salmitun-
turin alue. Mahdollisuudet 
luonnontarkkailulle alueel-
lamme ovat siis erinomaiset. 

Tästä tietoisena ensimmäi-
set sopimukset lintukuvaus-
paikkojen perustamiseksi 
Syötteen alueelle Metsähalli-
tuksen ja paikallisten maan-
omistajien kanssa on tehty ja 
kojutarpeet tilattu. Kesän ai-
kana valmistuvat ensimmäi-
set lintu- ja luontokuvauk-
seen tarkoitetut katselu- ja 
kuvauskojut, jotka viedään 
maastoon heti kun ne val-
mistuvat. Pitkäjänteinen työ 
uuden vastuullisen luon-
to-ohjelmapalvelun kehittä-
miseksi Syötteen alueelle on 
alkanut. 

Häviävä lajisto vaatii 
suojelua
Aamun yksinäisinä tuntei-
na teltassa tai kuvauskojus-
sa tulee mietiskeltyä asioita. 
Lintu-, eläin- ja kasvilajien 
katoaminen ilmaston ja ym-
päristön muutoksen myötä 
on vääjäämätön tosiasia. Hä-
viävä lajistomme vaatii suo-
jelua. Suojeluun tarvitaan 
päätöksentekoa kuntatasolla. 
Haasta kuntavaaliehdokkaa-

si kysymällä neljä kysymys-
tä: 1. Kunta päättää maankäy-
töstä. Millä tavalla ehdokas 
aikoo lisätä suojelualueiden 
määrää ja säilyttää luonnon 
monimuotoisuutta kunnas-
sa? 2. Miten ehdokas aikoo 
vaikuttaa lintu- ja luontohar-
rastusmahdollisuuksien pa-
rantamiseen? 3. Millä tavalla 
aiot vaikuttaa kunnan ilmas-
totyöhön? 4. Miten edistäisit 
kuntalaisten siirtymistä uu-
siutuviin ja vähäpäästöiseen 
energiaan? 

Jokaisen kuntapäätöksen 
on perustuttava vastuullisiin 
ympäristönäkökohtiin. Uto-
pia jatkuvasta kasvusta yh-
distettynä rajattomaan ku-
lutukseen on tullut tiensä 
päähän. Ainoastaan suojele-
malla luontoa voimme tur-
vata jälkipolville laadukkaan 
elinympäristön ja onnellisen 
tulevaisuuden. 

Janne Autere 
luontomatkailuyrittäjä, 
Syöte

Latitude 66 Cobalt tekee kartoitusta ja kerää maaperänäytteitä Pudasjärvellä
Teknologiamineraalien mal-
minetsintää tekevä Latitu-
de 66 Cobalt kerää tulevan 
kesän aikana maaperänäyt-
teitä Kainuun ja Peräpoh-
jan liuskevyöhykkeiden 
alueilla Pudasjärvellä, Puo-
langalla, Tervolassa, Rova-
niemellä ja Kemijärvellä. Toi-
menpiteet liittyvät Suomen 
kobolttipotentiaalia kartoit-
tavaan Operaatio Akkumal-
mi -tutkimusohjelmaan. Yh-

tiöllä on alueilla varsinaista 
malminetsintälupaa edeltävä 
varaus. Varausaika päättyy 
syksyllä 2021, mihin mennes-
sä yhtiö nyt tehtävän tutki-
mustyön tulosten perusteel-
la mahdollisesti hakee osalle 
alueista malminetsintälupia. 

Kesäkuussa alkava näyt-
teidenotto edellyttää maan-
omistajien kirjallista in-
formointia asiasta. Kirjeet 
kiinteistöjen omistajille posti-

Näytteiden keruu tehdään päiväsaikaan. Yhtiön geologit 
liikkuvat alueella aina merkityillä ajoneuvoilla ja heidät 
tunnistaa huomioliiveistä, joissa on yhtiön tunnus.

tetaan lähiaikana.
– Pudasjärvelle ja Puo-

langalle kirjeitä lähtee vii-
tisenkymmentä, Peräpoh-
jan alueelle sata. Jokaisessa 
kirjeessä on mukana viralli-
sen ilmoituksen lisäksi kart-
ta kunkin kiinteistön näyt-
teenottoalueiden sijainnista 
ja tarkempaa informaatiota 
näytteenottotavasta, yhtiön 
viestinnästä vastaava Jussi 
Lähde kertoo.

Näytteenottajat kaivavat 
lapiolla noin 20 senttimetriä 
syvän kuopan, jonka pohjal-
ta otetaan 200 gramman maa-
peränäyte. Tämän jälkeen 
kuoppa peitetään. Näyttei-
tä ei kerätä pihapiireistä, nii-
den läheisyydestä tai viljelys-
sä olevilta alueita.

Näytteidenkeruun lisäksi 
geologit varmistavat alueel-
ta aiemmissa tutkimuksissa 
tehtyjä havaintoja esimerkik-
si lohkareista sekä näkyvillä 
olevista kallioista. Varmiste-
tut tiedot liitetään digitaali-
seen karttapohjaan.

Näytteiden keruu tehdään 
päiväsaikaan. Yhtiön geo-
logit liikkuvat alueella aina 

merkityillä ajoneuvoilla ja 
heidät tunnistaa huomiolii-
veistä, joissa on yhtiön tun-
nus.

Laajojen alueiden  
systemaattinen tutki-
mus antaa edellytykset 
laadukkaaseen kaivos-
toimintaan
Latitude 66 Cobalt tekee laa-
joja geologisia alueita katta-
vaa malminetsintää. Yhtiö ei 
tee varauksia tai malminet-
sintälupahakemuksia luon-
nonsuojelualueille, Natura 
2000-alueille eikä saamelais-
ten kotiseutualueeksi määri-
tellyille alueille.

Kaivoslain uudistamisen 
yhteydessä käyty keskustelu 
varausalueista saa hetkittäin 
Lähteen mietteliääksi.

- Akkuteollisuus nähdään 
yhtenä harvoista kasvualois-
ta, joka tuo Suomeen sekä 
investointeja että uusia työ-
paikkoja. Malminetsintää ja 
kaivostoimintaa koskevan 
lainsäädännön uudistuksessa 
on tärkeää ymmärtää mihin 
mahdolliset muutokset johta-

vat, Lähde pohtii.
Lähteen mukaan malmi-

netsintätyö rakentaa paitsi 
suomalaisen akkuteollisuu-
den myös koko Euroopan 
teollisen huoltovarmuuden 
pohjaa. Kaivoslain uudista-
misen yhteydessä on ehdotet-
tu muun muassa malminet-
sintälupahakemusalueiden 
koon rajoittamista ja varaus-
ajan lyhentämistä kahdesta 
vuodesta vuoteen.

- Mitä laajempia alueita 
tutkitaan, sen laadukkaam-
piin esiintymiin mahdollinen 
syntyvä kaivostoiminta koh-
distuu. Tutkimusalueiden 
supistaminen johtaa siihen, 
että geologisen alueen par-
haat esiintymät voivat jäädä 
löytymättä. Silloin syntyvistä 
kaivoksista tulee lyhytaikai-
sempia, Lähde toteaa.

Lähteen mukaan varaus-
aikojen lyhentäminen johtaa 
siihen, ettei alueita ehditä tut-
kia kunnolla ennen varsinais-
ten malminetsintälupahake-
musten laatimista.

- Esimerkiksi tiettyjä geo-
fysikaalisia tutkimuksia ei 
Suomessa voida tehdä kuin 

kesäkuukausina, sillä revon-
tulet häiritsevät mittalait-
teistoja. Tutkimus on luon-
teeltaan poissulkevaa. Kun 
alueita ei ehditä riittävästi ra-
jata tutkimuksilla pois, seu-
rauksena on tarpeettoman 
suuria malminetsintälupaha-
kemusalueita.

Latitude 66 Cobalt kannat-
taa maltillista varausaikaan 
kohdistuvaa maksua, edellyt-
täen että maksu tuloutetaan 
varausalueiden kunnille.

- Kaikkien kannalta tär-
keintä on, että varauksia ja 
malminetsintälupahakemuk-
sia tekevillä yhtiöillä on sekä 
henkilöstö että taloudelliset 
resurssit valmiina tutkimuk-
sen tekoon. Mikäli tutkimuk-
sia ei tehdä suunnitellus-
ti, lupien tulee raueta. Nämä 
toimenpiteet ratkaisisivat 
suuren osan nykyisistä on-
gelmista, mutta takaisivat sa-
malla laadukkaan geologisen 
tutkimustyön edellytykset, 
Lähde toteaa.

Tiedotus Latitude 66 
Cobalt Oy, Oulu
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Kuusamolaisen kalastusneuvoksen Markku Myllylän kir-
jaan Jodlaava matikkakoira on koottu vuonna 1993 järjeste-
tyn suuren kalajuttukilpailun maukkaimmat saaliit myös Poh-
jois-Pohjanmaalta ja Koillismaalta. Tässä pari esimerkkiä 
kilpailun annista:
     Innokkaan onkimiehen vaimo valittaa ystävättärelleen: 
     – Tänään tein taas kaiken aivan väärin. Puhuin liian koval-
la äänellä, käytin väärää syöttiä, olin liian kärsimätön, nostin 
ongen liian aikaisin vedestä ja ennen kaikkea: sain enemmän 
kalaa kuin mieheni!  

* * *
Ei enää vesillelaskujuhliin 
Äitiahven oli pahalla tuulella ja pauhasi ukolleen, joka tuli 
pikkutunneilla kotiin iloisesti lallatellen. – Oletko sinä pan-
nahinen taas osallistunut Masa Yardsin telakalla laivan vesil-
lelaskujuhliin? Saisivat kyllä lopettaa shampanjan käytön lai-
van kastamisessa.

* * *
Kun Viljo piirsi nälän
Opettaja puhui tunnilla kehitysmaista ja nälänhädästä. Hän 
pyysi lapsia piirtämään kuvan, joka kuvaisi nälkää. Itse hän 
odotti saavansa kuvia aliravituista lapsista.
   Viljo piirsi ison ympyrän ja sen päälle tiheän verkon. – Se 
on huussin reikä, Viljo selitti. – Kun huussia ei ole tarvittu, hä-
mähäkki on kutonut reiän päälle verkon.

* * *
Toukokuun laihialainen
Nimismies kysyy vastavalmistuneelta konstaapelilta:
    – Miten te hajottaisitte väkijoukon laittoman kokouksen 
Laihian torilla?
    – No vaikka niin, että ottaisin hatun päästä ja alkaisin ke-
rätä kolehtia.

* * *
Savolaisemännän mökötys
Unto Eskelisen toimittamassa savolaissutkausten koko-
elmassa Kaheksankymmenen rajoitus isäntäväen kesken oli 
sattunut kärhämä ja emäntä mökötti äkeänä monta päivää. 
     Sitten taloon pistäytyi suustaan pääseväinen naisenpuoli 
naapurista, ja kahvipöydässä emäntäkin innostui haastamaan. 
Tämäpä isäntää riemastutti:
     – Vuan nyt se rupes pilivipeite rakkoelemmaa tälläe kohi 
taevasta!

Martti Kähkönen
kesämökkiläisenä Iijoen varressa jo 21 vuotta                                          

Jodlaava 
matikkakoira 

Yrittäjäjärjestön 
palvelut jäsenten käytettävissä
Pudasjärven yrittäjien ke-
vätkokous pidettiin lauan-
taina 10.4. Halla&Cafeessa. 
Kokouksen puheenjohtaja-
na toimi Heimo Turunen ja 
sihteerinä Markku Knuut-
tila. Kokous sujui sukke-
lasti läpi ja hyvin valmis-
tellut vuosikokousasiat oli 
käsitelty nopeasti. Toimin-
takertomuksen käsittelyn 
yhteydessä todettiin koro-
nan vaikuttaneen toiminnan 
vilkkauteen. Jäsenmäräs-
sä oli tapahtunut huomat-
tava 15 jäsenen kasvu ja 
senioriyrittäjienkin jäsen-
määrä oli lisääntynyt. Vuo-
den vaihteessa oli yhdis-
tyksessä 136 jäsentä sekä 14 
senioriyrittäjäjäsentä. 

Markkinat ovat olleen 
Pudasjärven yrittäjien vuo-
den suuri voimainponnis-
tus ja siihen liittyvät arpa-
jaiset yhdistyksen talouden 
peruspilari. Puheenjohta-
ja Tommi Niskanen jou-
tui kuitenkin ilmoittamaan, 

Suomen hallituksen linjauksen mukaisesti oli kokouksen osallistujamäärä rajattu alle 10 
henkilöön.

Tuohitöistä islantilaisneuleisiin
Kansalaisopiston lukuvuo-
den 2020-2021 opetuksen 
ollessa jo loppusuoralla jär-
jestimme opettajillemme ja 
kurssilaisillemme Webro-
pol-palautekyselyn. Palau-
tekyselylinkin lähetimme 
kurssilaisillemme sähkö-
postitse ja tekstiviestinä niil-
le, joilla ei ole sähköpostia. 
Tiedustelimme uusia kurs-
si-ideoita sekä mielipitei-
tä nykyisestä kurssitarjon-
nastamme sekä kurssien 
pituudesta. Myös vapaa-
muotoisia terveisiä pystyi 
lähettämään kyselyn kaut-
ta kansalaisopistolle. Vas-
tauksia kyselyyn saimme 67 
kappaletta.

Uusia kurssi-ideoita esi-
tettiin mm. eläinten täytös-
tä, tuohitöistä, kenkien val-
mistuksesta, metallityöstä, 
aivojumpasta, ikäihmisten 
kädentaidoista, leivän lei-
pomisesta, kukkasidonnas-
ta ja somistuksesta, medi-
taatiosta, itsehoidollisesta 
akupainannasta, musiikis-
ta, luonnontieteistä, kielis-
tä ja kirjallisuudesta. Viime 
aikoina kovasti suosiotaan 
nostanut neulontaharrastus 
näkyi myös kurssitoiveis-
sa, joissa toivottiin kirjoneu-
leiden, sukkien, vanttuiden, 
pipojen ja islantilaisneulei-
den neulontakursseja.

Korona-aikana osa kurs-
silaisistamme pääsi kokei-
lemaan etäosallistumista 
kursseillemme. Etäopetus-
mahdollisuuden toivottiin 
säilyvän koronan jälkeen-
kin esimerkiksi kieli- ja lii-
kuntakursseilla lähiope-
tuksen rinnalla. Sivukylien 
kurssitarjonnan säilymises-
tä ja kehittämisestä saimme 
myös toiveita. Tiedustel-
lessamme minkä nykyisten 

kurssien toivotaan jatku-
van, saimme vastauksiksi 
liki koko kansalaisopiston 
nykyisen kurssitarjonnan. 
Kurssien pituuteen oli tyy-
tyväisiä 73 prosenttia vas-
taajista.

Koronatilanne vaikut-
ti kovasti kurssiemme toi-
mintaan tänä lukuvuonna. 
Syyslukukaudella koro-
na keskeytti osan kurssitoi-
minnasta juuri, kun olimme 
onneksi saaneet valtaosan 
syksyn kursseista päätök-
seen. Suuren osan lopusta 
syyslukukauden opetukses-
ta pystyimme järjestämään 
etäopetuksena. Osa kurs-
seistamme käynnistyi tam-
mikuussa edelleen etäope-
tuksena. Kevätlukukauden 
lähiopetuksen aloitusta ko-
ronatilanne viivästytti tam-
mikuun toiselta viikolta 
aina helmikuun puoleenvä-
liin saakka. Saimme kuiten-
kin positiivista palautetta 
aikataulu- ym. muutoksista 
tiedottamisesta tänä haasta-
vana aikana. Saimme myös 
kehittämisideoita esimer-
kiksi kurssien aikataulu-
tuksen suhteen ja nämäkin 
kuten myös muut kehit-
tämisideat pyrimme otta-
maan huomioon mahdolli-
suuksien mukaan tulevien 
lukuvuosien kurssiohjel-
mia laatiessamme. Asiansa 
osaavat ja ammattitaitoiset 
opettajamme saivat myös 
kiitosta palautekyselyssä 
kurssilaisilta.

Yhteystietonsa jättänei-
den kesken arvoimme ta-
varapalkintoja. Arvonnan 
suoritimme viikkopalave-
rimme yhteydessä Team-
sissa 22.4. Onnettarena toi-
mi puhelimitse taide- ja 
taitoaineiden vastuuopetta-

että ensi kesän Pudasjär-
ven markkinat on joudut-
tu peruuttamaan koronan 
vuoksi. Hän toivoi yrittäjiltä 
aktiivisuutta käyttää yrittä-
jäjärjestön palveluja. Tarjol-
la on asiantuntijapalveluja, 
lakipalveluja ja monia muita 
etuja. Puheenjohtaja lupasi 
olla käytettävissä haasteel-
lisissakin asioissa viemään 

asioita eteenpäin.
Niskanen kertoi osallis-

tuneensa kaupungin omis-
taman Pudasjärven Kehitys 
Oy:n toimintaan. 

-Kehitysyhtiö on osoitta-
nut tarpeellisuutensa. Yri-
tysvierailuja on tehty ahke-
rasti ja yhtiö on vienyt eri 
hankkeita eteenpäin. 

Kaikkia yrittäjiä, joita ko-

ronatilanne on kurittanut 
puheenjohtaja ohjeistaa ot-
tamaan yhteyttä Pudasjär-
ven kehityksen yritysneu-
vojaan Auvo Turpeiseen ja 
matkailun yrityskehittäjä 
Jukka Koutaniemeen. 

-He tekevät hienoa työ-
tä ja auttavat yrittäjiä näissä 
asioissa. HT

Kansalaisopiston palvelusihteeri Tuula Haverinen ojensi 
arpajaispalkintokirjan Lilja Niemelälle.

Selena Stenius vastaanotti 
palkintoreppunsa kaupun-
gintalon asiakaspalvelupis-
teestä.

ja Vuokko Nyman, joka oli 
tuolloin muutoin estynyt 
osallistumaan palaveriim-
me. Arpaonni suosi seuraa-
via: Selena Stenius reppu, 
Lilja Niemelä Siurua-ran-
noille rakentunut -kylähis-
toriakirja, Sirkku Löppönen 
Raivaajapitäjä Pudasjärvi 
-asutushistoriakirja. 

Onnittelemme arvonnas-
sa voittaneita! Kiitos kaikil-
le kyselyyn vastanneille ja 
palautetta antaneille. Ter-
veisiä, palautetta ja toivei-
ta meille voi esittää milloin 
tahansa sähköpostitse kan-
salaisopisto@pudasjarvi.fi 
tai kotisivujemme palaute-
lomakkeen kautta, https://
www.pudasjarvi.fi/yhteys-
tiedot/palautekanava/kan-
salaisopisto

Hyvää kevään jatkoa ja 
aurinkoista tulevaa kesää 
toivotellen sekä innolla tu-
levan lukuvuoden ohjel-
maa suunnitellen toivottaa 
kansalaisopiston väki. Ter-
vetuloa taas syksyllä kurs-
seillemme niin uudet kuin 
entisetkin kurssilaisemme.

Terveisin 
Pudasjärven kansalaiso-
piston henkilöstö

Lukijan kynästä

Oulunkaaren nykyinen toiminta on nykyisin hankalaa asiak-
kaan kannalta. Soittaessani terveysasemalle omaishoitaja-asiaa 
neuvoa kysyäkseni, kuului koko ajan vain automaattinen vas-
taus; kaikki palvelimet ovat varattuja. Menin paikan pääl-
le viemään laboratorionäytteet. Siinä tulikin ongelma; ilman 
lähetettä olevia näytteitä ei voida tutkia. Olen ihan neuvo-
ton tällaisesta palvelujen hankaloittamisesta. Eikö voisi palka-
ta vaikka työttömiä vastaamaan puhelimiin. Kerran kuunte-
lin tunnin ja 20 minuuttia automaativastaajaa, sittenkään en 
päässyt sairaanhoitajan puheille. Menin paikan päälle. Terveys-
asema oli tyhjänä asiakkaista. Tulin kotia. Seuraavana päivänä 
sain sitten yhteyden sairaanhoitajaan. Henkilökunnan taholta 
vastatiin, että ei vain ehditä vastaamaan puhelimiin riittävästi.
On ihan ihmeellistä tällainen palvelu. Jospa kuntavaalien jäl-
keen tulee omana terveyskeskus, kuten mm. Taivalkoskella.

Kairan mies

Puhelin 
ei vastaa
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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.

LAKIPALVELUAAUTO- 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

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

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

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 

Vesivek-
jälleenmyyjä

Ei raidoitu, 
ei ruostu!

Rovaniemi 

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

SOITA 0400 259 511

  

TAKSI JA TILAUSLIIKENNE

Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
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Iso-Syötteen lumilautailijoille menestystä Rukan SM-kisoista
Rukalla käytiin 15.-18.4. lu-
milautailun SM-kisat. Kisa-
ohjelmassa oli Big Air, Slo-
pestyle sekä Modified Half 
pipe. Iiläistä edustusta oli 
paikalla myös, kun Aal-
lon perheen kolme nuorta 
osallistuivat kaikkiin lajei-
hin. 17-vuotias Iin Jakkuky-
läläinen Roni Aalto voitti 
Rookie-sarjassa (2003-2005) 
SM-kultaa niin Big Airissa 
kuin Modified Half pipes-
sä. Veljeksistä nuorempi, 

15-vuotias, Roomeo Aal-
to sijoittui Groms -sarjas-
sa (2006-2009) Sm-prons-
sille niin Big Airissa kuin 
Slopestylessä. Perheen nuo-
rin, myös Groms-sarjassa 
kisaava 12-vuotias Renee 
otti myös mitaleja haltuun; 
SM-hopeaa Slopestylessä ja 
Modified Half pipessä. 

Kaikki perheen lapset 
ovat laskeneet laudoilla lä-
hes neljä- vuotiaasta asti. 
Roni asuu ja opiskelee Kuu-

samossa, samalla hän tree-
naa Vuokatti-Ruka Urheilu 
Akatemiassa. Lisäksi Roni 
on kuulunut kaksi kautta 
Suomen Juniori Maajouku-
eeseen. He kävivät maalis-
kuussa Junnu MM-kisoissa 
Siperiassa, josta tällä kertaa 
hänelle ei tullut menestystä.  

Aallon perheellä on koti-
keskuksena Iso-Syöte, jossa 
perheen nuoremmat laskijat 
nähdäänkin harjoittelemas-
sa ja laskemassa miltei joka 

viikonloppu ja kaikki lomat. 
Pojat kuuluvat Iso-Syötteen 
AM-teamiin, jota valmen-
taa Mikko Terentjeff. Roo-
meo on mukana Vuokat-
ti-Ruka Urheiluakatemian 
ja Suomen Lumilautaliiton 
järjestämässä yläkoululei-
rityksessä.  Renee on kulu-
neen talven aikana treenan-
nut laskuaan Iso-Syötteellä 
Veinalotta Vesterisen kans-
sa. Kouluilla, Iin Valtarissa 
sekä Jakun koululla ollaan 

harrastukseen oltu myötä-
mielisiä. Tämä onkin mah-
dollistanut osallistumisen 
harjoitusleireille ja kisamat-
koille. 

Vaikka kisakausi on tä-
män kauden osalta ohi Suo-
messa, Roni ja Roomeo kä-
vivät huhtikuun viimeisellä 
viikolla kisamatkalla Itäval-
lassa, jossa pidettiin World 
Rookie Tourin finaalit. Itä-
vallan kisoissa Roni oli slo-
pestylessä parhaana suoma-

laisena 13. Roomeon osalta 
kisat peruttiin huonon kelin 
vuoksi, joten hän ei päässyt 
omia taitojaan näyttämään. 
Renee käy vielä opettele-
massa uusia temppuja Lu-
milautaliiton kevätleirille 
Rukalla. Kesällä treenataan 
trampalla, skeitataan ja val-
mistaudutaan taas uuteen 
talvikauteen. 

Sari Aalto, 
kuvat Samu Karvonen

Iiläisen Aallon poikien Ronin, Roomeon ja 
Reneen SM-mitalit. Renee Aalto Slopestyle. Roni Aalto Slopestyle. Roomeo Aalto Slopestyle.

Kaupungin taloustilanne on 
tiukka ja taloustilanteen pa-
rantamiseksi on laadittu ta-
louden sopeutusohjelma, jo-
hon kaupunginhallitus on 
sitoutunut. Kaupunginval-
tuusto päätti joulukuussa 
2020 hyväksyessään talou-
den sopeutusohjelman kir-
jauksen ulkoalueista ja nii-
den sisällä leikkipuistoista 
seuraavasti:

Leikkikenttien kunto arvioi-
daan ja sen perusteella tehdään 
päätökset leikkikenttien jatkos-
ta. Poistetaan heikkokuntoiset 
rakenteet ja tarkastellaan leikki-
kenttien alueellista sijoittumis-
ta. Tekninen toimi tuo erikseen 
purku-/kunnostussuunnitel-

man tarkasteltavaksi. Sääs-
tösummaksi tästä toimesta 
vuodelle 2021 päätettiin 5000 
euroa.

Valtuusto ei siis päättänyt 
sopeutusohjelman hyväk-
syessään siitä, mitkä leik-
kipuistoista säästötoimena 
lakkautetaan. Leikkipuisto-
jen kunto- ja talousselvitys 
ei ollut vielä sopeuttamis-
työryhmän toiminnan ai-
kana valmis, jotta olisimme 
voineet hyväksyä lakkautet-
tavien puistojen listan siinä 
vaiheessa, vaan yksimielises-
ti kirjasimme sopeutusoh-
jelmaan tuon yllä näkyvän 
sanamuodon. Siksi asia yli-
päätään tuli kaupunginhal-

Pudasjärven kaupunginhallitus antoi 27.4. 
kokouksessaan selvityksen kaupunginvaltuuston 

10.12.2020 hyväksymästä talouden 
sopeutusohjelmasta tarkastuslautakunnalle ja 

Perussuomalaisten valtuustoryhmälle.

Kaupunginhallitukselta selvitys 
leikkipuistojen lakkautuksesta säästötoimena

litukselle päätettäväksi maa-
liskuussa.

Ajatuksena leikkikenttien 
osalta on ollut tiivistää pal-
veluverkkoa ja pystyä sen 
avulla pitämään parempaa 
huolta jäljelle jäävistä leikki-
puistoista. Mm. purettavien 
puistojen kalusteet hyödyn-
netään huollettuina jäljelle 
jäävissä puistoissa.

Tekninen toimi oli val-
mistellut kaupunginhal-
lituksen kokoukseen 9.3. 
Kurenalan leikkikenttien 
purku- ja kunnostussuun-
nitelman valtuustossa hy-
väksytyllä tavalla tarkastel-
tavaksi. Esityksenä oli, että 
neljä leikkipuistoa olisi lak-
kautettu ja kahden vihera-
lueen hoitotaso puolitettu. 

Karttatarkastelu osoit-
ti, että joen pohjoispuolella 
leikkikentät olisivat jääneet 
vain asuinalueen äärimmäi-
siin pisteisiin; Pietarilaan ja 

Lenkkitielle. Puistojen väli-
seksi etäisyydeksi olisi tullut 
2,2 kilometriä ja kun alueella 
on paljon lapsiperheitä, niin 
monille puistoon pääsy olisi 
oleellisesti vaikeutunut. Kes-
keisimmällä paikalla olevan 
Lakarin puiston purkukus-
tannus todettiin kunnostus-
kustannuksen suuruiseksi 
eikä siksikään nähty sen lak-
kauttamista järkevänä.

Ehdotuksessa oli myös 
Paavalinpuiston lakkaut-
taminen. Joen eteläpuolel-
le olisi jäänyt vain Rajamaan 
ranta, Laidunalueen puisto 
ja Honkasenkankaan puis-
to. Laajoilta taajaman asui-
nalueilta Paavalin puiston 
lakkauttaminen olisi kaksin-
kertaistanut matkan leikki-
puistoon. Lisäksi Paavalin-
puisto on tärkeä ja voisi olla 
paremmalla kalustuksel-
la vieläkin tärkeämpi puis-
ton lähellä asuvien ikäihmis-

ten virkistyspaikkana. Tähän 
puistoon ei kohdistunut suu-
ria purku eikä korjauskus-
tannuksia.

Muilta osin päätösesi-
tys kaupunginhallituksessa 
hyväksyttiin eli kaksi leik-
kipuistoa (Kuntotien puis-
to ja Hammashoitolan puis-
to) lakkautettiin ja kahden 
viheralueen hoitotaso puoli-
tettiin.

Vuotuinen ylläpitokulu 
on yhtä puistoa kohden 156 
euroa/kk. Hoitokausi on vii-
si kuukautta vuodessa. Kah-
den puiston henkiin jättämi-
nen tarkoittaa siis 1560 euron 
vuotuista kustannusta, joka 
tällä ratkaisulla jäi ehdote-
tusta säästämättä.

Kaupunginhallitus arvi-
oi, että saatavaan säästöön 
nähden leikkipuistojen ver-
kosto olisi harventunut esi-
tetyssä muodossa monen 
kuntalaisen kohdalla liikaa, 

ja siksi päätyi säilyttämään 
Lakarin ja Paavalin puistot. 
Lapsiperheiden ja ikäihmis-
ten hyvinvointivaikutukset 
arvioitiin muulla ratkaisul-
la saatavaa säästöä suurem-
miksi.

Talouden osalta arvioi-
tiin, että kunnostus- ja yllä-
pitokustannuksia pystytään 
todennäköisesti vielä alenta-
maan antamaan kunnostus-
tehtäviä tehtäväksi aiottua 
enemmän työllistämistyönä. 
Todettiin myös, että Laka-
rin puisto on varjoinen ja sen 
laatua parantaisi puuston 
harvennustyö, josta saatai-
siin myös puunmyyntituloa. 
Nämä huomioon ottaen kau-
punginhallitus arvioi ratkai-
sunsa olevan hyvin lähellä 
valtuuston päättämää myös 
talouden osalta.

Kaupunginhallitus 
tiedotus 

Kaupunginhallituksen tiedotteessa kerrottiin yhdistys-
ten kehittämis- ja toimintatukien myöntämisperiaatteet ja 
miksi yhteisöllisyysvaliokunnan ohjausesitys jätettiin hy-
väksymättä. Tässä tapauksessa ensisijainen rahoittaja on 
Oulun seudun Leader, josta tukea voi hakea.

Pudasjärven kaupunki on sitoutunut tällä ohjelmakau-
della maksamaan 20 prosenttia Leaderin myöntämästä tu-
esta, esimerkiksi kaupungin 1000 euron panoksella saa-
daan 5000 euron summa julkista rahaa liikkeelle. Tämän 
vuoksi kannattaa aina ensisijaisesti hakea rahaa Leaderilta, 
mikäli hanke on rahoituskelpoinen.

Toivotaan, että frisbeeseura saa kerättyä omarahoitus-
osuuden ja Leader myöntää haetun avustuksen. Toivon-
kin kaikkien, jotka tuntevat asian tärkeäksi, ryhtymään 
kannattajajäseniksi itselle sopivalla panoksella. Saama-
ni tiedon mukaan seuran jäsenmaksut ovat tosi huokeat, 
yksityishenkilö 10 e/v ja perhejäsenmaksu 20 e/v ja tällä 
summalla pääsee hyvän harrastuksen pariin. 

Pudasjärven Keskustan kunnallisjärjestön toimintaan 
kuuluu järjestöyhteistyön hoitaminen, vaalitoiminta ja va-
linnat kunnan luottamustehtäviin. Emme siis käsittele yk-
sittäisten hankkeiden rahoituspäätöksiä ja tämän vuoksi 

meillä ei ole asian suhteen mitään kannanottoa.
Tulevalla vaalikaudella pitää Jyrkkäkosken alueelle 

laatia kaupungin toimesta kokonaisvaltainen kehittämis-
suunnitelma, jossa huomioidaan kaikki 
alueen käyttäjäryhmät. Näin saadaan ar-
vokas lähivirkistysalue kaikkien kuntalais-
ten käyttöön. 

Jorma Kouva
Pudasjärven keskustan 
kunnallisjärjestön puheenjohtaja 

Kaupungin raha Leader-rahoituksen osana
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Kokouskutsu
Syötteen Matkailuyhdistys ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous
Kokouspaikka: 
Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syöte, 
Syötekeskuksentie 126, 93280 Syöte
Kokousaika: 27.5.2018 klo 10.00 

Kokouskutsu
Syötteen Matkailuyhdistys ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous.
Kokouspaikka: Pytky Café & Parttio Bistro, 
Syötekyläntie 382, 93280 Syöte
Kokousaika: pe 28.5.2021 klo 9.00.
Ilmoittautumiset toiminnanjohtajalle: 
minna.hirvonen@syote.fi ma 24.5. mennessä. 
Kokoukseen on myös etäosallistumis- 
mahdollisuus. Noudatamme kokouksessa 
voimassa olevia ohjeistuksia. 

Käsitellään sääntömääräiset, kalastus- ja muut asiat. Kokouk-
sen tarkistettu pöytäkirja on nähtävillä Pudasjärven kaupungin 
verkkosivuilla ajan 7.6.-20.6.2021. Pöytäkirjan liitteistä saata-

vissa tietoa puheenjohtajalta. Kahvitarjoilu.  
Tervetuloa!

Kollajan lohkokuntaan kuuluvan
siuruan osakaskunnan

vuosiKoKous
su 30.5.2021 klo 11.00 

Siuruan työväentalolla.

Hoitokunta

Pudasjärven seulan 
vesiosuuskunnan

vuosiKoKous 
pidetään sunnuntaina 23.5.2021 

klo 15.00 Hetepirtillä os. 
Hetekyläntie 931. 

Esillä sääntömääräiset ym:t esille tulevat asiat. 
Tervetuloa! Hallitus

jongun 
metsästysseura ry:n
vuosiKoKous 

pidetään pe 21.5.2021 klo 18.00 
Hirvikämpällä. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat ja 
hirvijahtiin ilmoittautuminen.

Johtokunta

Oikaisut

syÖPäosaston 
syysretKi joensuuHun ja 
savonlinnaan

Pudasjärven syöpäosaston syysretki suuntautuu Pohjois-Kar-
jalaan 9.–12.9.2021, mikäli koronatilanne antaa myöten. Retken 
hinta on 384–416 €/hlö riippuen lähtijöiden määrästä (osasto avus-
taa jäseniä 50 €/jäsen). Yhden hengen huoneesta lisähinta on 123 
€. Retken hintaan sisältyy kaikki kustannukset. Matkalle sopii 50 
ensiksi ilmoittautunutta. Osaston jäsenet ovat ilmoittautumisessa 
etusijalla ja ei-jäseniä otetaan mukaan, mikäli paikkoja jää. 
Lisätiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset: 
Maire Puhakalle 31.5. mennessä 044 970 7813.

Pudasjärven syöpäosaston johtokunta

Pudasjärven syöpäosaston vuosikokous 
pidetään keskiviikkona 2.6.2021 klo 15. 

Käsiteltävänä ovat sääntömääräiset asiat. Kokouksessa 
noudatetaan koronasuositusten mukaisesti maskin käyttöä ja 

turvaetäisyyksiä. Tervetuloa!

Hoitokunta

Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 17.45. Kokouksessa käsitel-
lään ja päätetään seuraavat asiat: Sääntöjen 11§ mukaiset 

asiat. Airojen hankinta. Kalastuksenvalvojan koulutus. Kalas-
tusluvan osto netissä. Tarkastettu kokouspöytäkirja oikaisuvaa-
timusosoituksineen on nähtävillä Näköalatie 1062, 9380 Syöte 

3.–16.6.2021. Osakkaat tervetuloa!

särkelän osakaskunta ry:n 
vuosiKoKous

su 30.5. klo 18.00 Syötteen Kylätalo 
(Särkisuontie 12, 93280 Syöte).

Kipinän vesiosuuskunnan 
vuosiKoKous  

pidetään ke 26.5.2021 klo 18 
kipinän koululla.

esillä sääntömääräiset ynnä muut 
esille tulevat asiat. 

Tervetuloa! Hallitus

aittojärven 
vesiosuuskunnan 

vuosiKoKous
ma 24.5.2021 klo 18.00 

Kyläkolossa. 
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa! Hallitus

metsälän 
vesiosuuskunnan

vuosiKoKous
 la 22.5.2021 klo 10 metsäpirtillä. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 9.30.

Tervetuloa! Hallitus

Kuopusjärven 
metsästysseura ry:n
vuosiKoKous

la 22.5.2021 klo 11.30 metsäpirtillä. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 11.00.

Tervetuloa! Hallitus

Kuopusjärven kalaveden 
osakaskunnan

vuosiKoKous
la 22.5.2021 klo 13.30 metsäpirtillä 

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 13.00.

Tervetuloa! Esimies

viinivaaran 
vesiosuuskunnan  

vuosiKoKous  
la 29.5.2021 klo 14.00. Osoitteessa 
Autionperäntie 44, 93160 Hetejärvi.

Esillä sääntöjen määräämät asiat.
TERVETULOA! Hallitus   

Pudasjärven 
eläKeläiset ry

     KevätKoKous 
 ti 25.5.2021 klo 14.30 
Palvelukeskuksessa.

Esillä yhdistyksen säännöissä 7 §:ssä mainitut asiat. 
Ottakaa mukaan vuoden 2020 kuntokortit.

Tervetuloa!       Kahvitarjoilu

Pärjänsuon 
vesiosuuskunnan 

vuosiKoKous
la 29.5.2021 klo 11 Hirvihallilla. 

Esillä sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa! Hallitus

FysioKV:n ja Medikon 
palvelukokonaisuudes-
ta tutustutaan lauantaina 
15.5. Kauppatie 3 tiloissa 
odotusajan ja synnytyk-
sen jälkeisten kuukausien 
palvelutarjontaan. Äitien 
terveydentila on tärkeäs-
sä roolissa varmistettaessa 
lapsen turvallinen kehitys, 
synnytys ja äidin toipumi-
nen. 

Vauva-päivässä esitel-
lään FysioKV:n Doula-toi-
mintaa, joka tukee per-
heiden valmistautumista 
synnytykseen. Odotusai-
kana äitiä hoidetaan Ma-
maMassage-tekniikoilla 
rentouttaen ja kipua pois-
taen. Synnytyksen jälkeen 
sekä vauva että äiti saat-
tavat tarvita apuja. Itkui-
nen vauva saa helpotusta 
fysioterapeutin käsittelys-
sä ja Vauva-päivässä pik-
kuinen saa apua fysiote-
rapeutti Mervi Kaikkosen 
käsittelyssä. Lapsen siir-
to tehohoitoon saattaa 
pelästyttää vanhemmat. 
Sairaanhoitaja Tuija Heik-
kinen kertoo vanhemmil-
le, mihin asioihin on hyvä 
keskittyä yllättävässä ti-
lanteessa. 

Äitien toipumista tu-
etaan ryhmäliikunnal-

la. Lempeästi synnytyk-
sen jälkeen-ryhmään voi 
osallistua heti, kun läh-
tee liikkeelle. Myöhemmin 
vauva- äiti ryhmä ja äi-
tien voimaharjoittelu ovat 
varteenotettavia ryhmä-
muotoja. Liikuntaryhmät 
ovat fysioterapeutti Kat-
ri Virtasen osaamisalaa. 
Vauva-päivässä jutellaan 
vapaamuotoisesti nons-
top-tyyppisesti teemoista.

Medikon fysioterapeut-
ti Mari Halkolalla on pit-
kä kokemus lantionpohjan 
toimintahäiriöiden yksi-
löllisestä kuntouttamises-
ta. Hän on tavattavissa 
Vauva-päivässä myös sek-
suaalineuvojana. 

Tarkemmin Vauva-päi-
vän tapahtumasta yritys-
ten nettisivuilla. 

Katri Virtanen ja 
Mari Halkola

Vauva-päivässä hyvinvointia 
vauvalle ja äidille

PUDASJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN  
VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS 
pidetään tiistaina 25.5.2021 klo 18:00
Paikka: Kulttuurikeskus Pohjantähti,  
os. Teollisuustie 1, 93100 Pudasjärvi 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen:
 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, vähintään  
 kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja osanottajat.
4. Työjärjestys
5. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös   
 tilikaudelta 1.1.– 31.12.2020 ja tilintarkastuskertomus.
6. Päätetään tilikauden 1.1.– 31.12.2020 tilinpäätöksen  
 vahvistamisesta.
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 
 ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.– 31.12.2020
8. Päätetään tilikauden 1.1.– 31.12.2020 ylijäämän 
 käsittelystä.
9. Päätetään hallituksen puheenjohtajan, hallituksen  
 jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
10. Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet.
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
12. Päätetään, miten kutsu osuuskunnan kokouksiin  
 toimitetaan.
Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä Pudasjärven Vesiosuus-
kunnan toimistossa 17.– 24.5.2021 välisenä aikana arkisin 
(ma–pe) klo 09:00 – 11:00 ja 12:00 – 14:00. 
Toimiston osoite on Tuotantotie 8, 93100 Pudasjärvi.
Pudasjärven Vesiosuuskunta, Hallitus

KUTSU

PUDASTORI
MYYDÄÄN VUOKRATTAVANA

Myytävänä peräkärry 
Kiito 650 pölytiiviillä kopilla. 

Hyvät renkaat. 
H. 500€. P. 040 764 6476.

Vuokrattavana Sarakylästä ri-
vitalo yksiö sekä kaksio. P. 
044 582 8657.

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. Muistathan laittaa yhteyden-
ottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Teksti 
on toimitettava sähköpostilla: vkkmedia@vkk-
media.fi. Muistathan ilmoittaa yhteystietosi ja 
henkilötunnuksesi laskutusta varten.

Puhoksen kyläseuran vuo-
sikokousuutisessa oli nimi-
virhe. Varapuheenjohtajak-
si valittiin Aarno Pääaho (ei 
Päätalo).

Viime lehdessä oli mai-

nittu SDP:n kuntavaalieh-
dokkaana Tiina Lehtola. 
Ehdokkaana on Tiina Hon-
kanen, joka tässä nyt oi-
kaistaan.

Toimitus

www.medikko.fi  |  www.katri-fysiokv.fi 

VAUVA-päivä 
la 15.5. klo 10-14 

Kauppatie 3 Pudasjärvi
Vauva-äiti asiantuntijoina 

fysioterapeutit ja sairaanhoitaja 
Mittauksia, keskustelua, 
koliikkivauvan hoitoja
sekä pieniä yllätyksiä
Poikkea vaunulenkillä!



11PUDASJÄRVI -lehti 12.5.2021nro 19

www.topkatsastus.fi 

TOP KATSASTUS

Puh. 0400 515 725
• Messipojantie 14, 90520 Oulu
 Arkisin 9–19, lauantaisin 11–19
• Viitantie 32, 90900 Kiiminki  
 (entinen Viitantie 7)  
 Kuusamontien varrella 
 Arkisin 9–17

AVAJAISTARJOUS!
Tällä kupongilla 

KATSASTUS 
MITTAUKSINEEN 

50€ 

UUSI TOIMIPISTE 
AVATTU KIIMINKIIN!

Kirkkovaltuuston kokous pidettiin seurakuntasalissa turvavälit huomioiden. 

Alkuvuonna on uusittu striimauslaitteistoa, joiden avulla 
lähetysten sisältöjä ja toteutuksia on pystytty monipuolis-
tamaan kolmella kameralla, jossa tekstiaineistot ovat mo-
nipuolistuneet ja äänentoisto parantunut.

Seurakunnan tilikauden tulos ylijäämäinen
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuusto hyväksyi 
maanantaina 20.5. kokouk-
sessaan viime vuoden tilin-
päätöksen ja myönsi tilivel-
vollisille vastuuvapauden. 
Taseen loppusumma oli 5 
695 029 euroa. Tilikauden 
2020 tuloksen ylijäämä 48 
017 euroa hyväksyttiin siir-
rettäväksi taseen yli-/alijää-
mätilille. Samoin hyväksyt-
tiin hautainhoitorahaston 
ylijäämä 6670 euroa siirret-
täväksi taseen yli-/alijäämä-
tilille. 

Talouspäällikkö Timo 
Niskasen esittelemästä tilin-
päätöksestä ilmeni, että kir-
kollisverotuloja saatiin 1,142 
miljoonaa euroa, verotulo-
jen täydennysavustusta 112 
000 euroa ja valtion korva-
usta 154 000 miljoonaa eu-
roa. Lisäksi tuottoihin si-
sältyivät Liepeen pappilan 
ja kanttorilan myynneis-
tä tulot 76 000 euroa. Puun-
myyntituloja oli 6000 euroa. 
Puunmyyntitulot toteutuvat 
pääosin vuoden 2021 puo-
lella. 

Hautaustoimen nettotoi-
mintakulut olivat noin 100 
000 euroa. Kustannuksiin si-
sältyy muistokummun ra-
kentaminen 29 000 euroa. 
Hautauspalvelu- ja alueiden 
kunnossapitokustannukset 
olivat arvioitua pienemmät. 

Verotulot, valtionrahoi-
tus ja verotulojen täyden-
nysavustus pienenivät yh-
teensä kaksi prosenttia 
edellisvuoteen verrattuna. 
Verotulojen täydennystä 
saatiin 112 000 euroa. 

Investointeja ei toteutu-
nut vuonna 2020. Kirkko-
hallitus myönsi 2020 kirkon 
energiakorjaushankkee-
seen lisäavustusta 14 000 eu-
roa. Seurakunnan rahava-
rat olivat vuoden vaihteessa 
noin 1,5 miljoonaa euroa. 
Rahoitusomaisuuden kas-
vuun vaikutti erityisesti Lie-
peen pappilan ja kanttorilan 
myyntitulo 163 000 euroa 
sekä koronan takia aiheutu-
nut toimintakulujen ja hen-
kilöstökulujen säästöt. 

Seurakunnan taloudellis-
ta asemaa Niskanen luon-
nehti hyväksi. Tärkeää on 
kuitenkin yhteisesti huoleh-

tia, että talous pysyy tasa-
painossa myös tulevinakin 
vuosina, kun verotulojen 
ennustetaan laskevan jäsen-
määrän laskun myötä.

Tilintarkastusyhteisönä 
on toiminut BDO Audiator 
Oy, jossa vastuullisena ti-
lintarkastajana toimi Hilka 
Ojala JHT. 

Kirkkoon kuuluminen 
korkeaa
Toimintakertomuksen yleis-
katsauksesta kävi ilmi, että 
läsnäoleva väestö lasku 
vuoden 2020 aikana 6780 
henkeen, mikä on 87,1 pro-
senttia kaupungin väkimää-
rästä. Kirkkoon kuuluminen 
on edelleen Pudasjärvellä 
keskimääräistä korkeampaa 
niin koko kirkon kuin Ou-
lun hiippakunnan vertailu-
seurakunnissa. 

Seurakunnan jäsen-
määrä on vähentynyt vuo-
sien 2016-2020 aikana 520 
hengellä, prosentuaalises-
ti muutos on ollut -7,2 pro-
senttia. Kirkon jäsenennus-
teiden mukaan Pudasjärven 
seurakunnan jäsenmäärä 
vuonna 2025 on 6098.

Kirkosta eronneita oli 
toimintavuoden aikana 31, 
kirkkoon liittyneitä kahdek-
san. Vuoden aikana kastet-
tiin 43 lasta, kuolleita oli 
105. Kastettujen määrä on 
asettunut selkeästi alemmal-
le tasolle verrattuna esimer-
kiksi vuoteen 2017. Seura-
kuntaan muutti 210 henkeä, 

poismuutto oli 255. Muutto-
liikkeen miinus on edellis-
vuotta pienempi.

Seurakunnan toiminnas-
sa vuosi 2020 oli kaksijakoi-
nen. Alkuvuosi toimittiin 
niin sanotussa normaaliti-
lassa, kunnes maaliskuun 
puolivälissä koronavirus-
pandemian vuoksi toiminta 
siirtyi käytännössä yhdessä 
vuorokaudessa verkkoon ja 
etäyhteyksin toteutettavak-
si. Jumalanpalvelukset to-
teutettiin pelkästään You-
Tuben välityksellä ilman 
läsnäolevaa seurakuntaa, 
kokoava ryhmätoiminta jäi 
tauolle, ja kirkolliset toimi-
tukset hoidettiin väkimäärä-
rajoituksin.

Toiminnassa on otettu 
vuoden 2020 aikana digiloik-
ka. Videostriimaaminen ja 
muut sähköiset kanavat oli-
vat tuttuja jo aiemmin, mut-
ta vuoden aikana niistä on 
tullut keskeinen työväline. 
Keväällä toteutettiin yhdes-
sä kaupungin kanssa ikäih-
misten soittokierros.

Henkilöstön näkökul-
masta vuosi 2020 oli iso-
jen muutosten vuosi. Alku-
vuonna käytiin talouden 
tasapainottamiseksi Tu-
ta-neuvottelut, joissa haet-
tiin säästöjä henkilöstöku-
luihin liittyen. Välittömästi 
tämän jälkeen koronavirus-
pandemia mullisti työn te-
kemisen tapoja, ja suuri osa 
henkilöstöstä siirtyi pääosin 
etätöihin. Henkilöstö osoitti 

Päätalokeskuksessa avau-
tuu maanantaina 17.5. tai-
valkoskelaislähtöisen Hen-
ne Tynin Rakkaat maisemat 
- Kuvia Koillismaalta ja Ii-
jokisuulta -taidenäyttely. 
Henne Tyni (1924-2017) oli 
itseoppinut maalari, jonka 
lapset Ireene ja Juha kerto-
vat isänsä olleen hyvä piir-
täjä ja ensimmäisen maala-
uksensa Henne on tehnyt 
vuonna 1954. 

Maalaaminen jäi töiden, 
perheen ja harrastusten ta-
kia tauolle useiksi vuosiksi, 

kunnes Tyni aloitti maalaa-
misen uudestaan eläkkeelle 
jäätyään 1970-luvulla. Hän 
ehti maalata elinaikanaan 
paljon, tauluja on kymme-
niä vielä hänen kotitalos-
saan Iissä. Tyni maalasi 
enimmäkseen maisemaku-
via Taivalkoskelta, Lapista 
ja Iin rannoilta. Lisäksi hän 
piirsi aikoinaan myös logo-
ja yhdistyksille.

Henne Tyni oli itseop-
pinut maalari, ja hän teki 
useimmat maalauspohjat 
sekä maalausten kehykset 

itse. Tynin teoksia on ollut 
aikoinaan esillä Tielaitok-
sen kulttuuripäivillä Tam-
misaaressa, muutoin hänen 
taiteensa on ilahduttanut lä-
hinnä sukulaisia ja ystäviä. 

Rakkaat maisemat -tai-
denäyttely on esillä Pää-
talo-keskuksen taidenäyt-
telytilassa 17.5.-1.7.2021 
välisenä aikana. 

Heli Paaso-Rantala

Kuvia Koillismaalta ja Iijokisuulta 
taidenäyttely Päätalokeskuksessa

erinomaista muuntautumis-
kykyä tilanteen vaatimalla 
tavalla. 

Toimintavuoden aikana 
parannettiin valmiuksia ul-
koilmatilaisuuksien toteu-
tukseen. Esimerkiksi py-
häinpäivän hartaushetket 
toteutettiin ulkoilmatilai-
suuksina.

Kirkonkirjojen pito siir-
tyi joulukuun alusta alkaen 
Oulun aluerekisterin hoi-
dettavaksi. 

Vuoden lopulla uusittiin 
Mhy Koillismaan kanssa 
metsäsuunnitelma vuosil-
le 2021-2030. Seurakunnalla 
on yhteensä maaomaisuutta 
2234 hehtaaria, josta metsää 
2138 hehtaaria. 

Ajankohtais- 
kuulumisia
Kirkkoherra Timo Liikanen 
esitti seurakunnan toimin-
nan ajankohtaiskatsauksen. 
Jumalanpalvelukset on toi-
mitettu ilman läsnäolevaa 
seurakuntaa. Striimauslait-
teisto on päivitetty, lähetys-
ten sisältöjä ja toteutuksia 
on pystytty monipuolista-
maan (kolmen kameran lä-
hetykset + tekstiaineistot + 
parempi ääni)

Kanavan seuraajamää-
rä on ylittänyt 600:n seu-
raajan rajan. Ehtoollishet-
ket toteutettu rajoitusaikana 
seurakuntakodilla, Saraky-
län kappelissa ja Puhoksel-
la. Kirkolliset toimituksissa 
on noudatettu kokoontu-

misrajoituksia. Tilaisuudet 
ovat olleet pienimuotoi-
sia. Papit ja kanttori eivät 
ole rajoitusaikana osallis-
tuneet muistotilaisuuksiin. 
Kuorot ja musiikkiryhmät 
ovat olleet tauolla. Tilai-
suuksia on lähetetty You-
Tubeen. Seurakuntalaisia on 
ollut avustamassa musiikis-

sa striimatuissa jumalanpal-
veluksissa. Lisäksi on hyö-
dynnetty uuden laitteiston 
mahdollisuuksia, mm. pää-
siäisaikana Vox Margari-
tan laulajia äänitti etukäteen 
musiikkia, tallenne sisälly-
tettiin jumalanpalvelukseen. 

Heimo Turunen
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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

Kuntalaisten hyvinvoinnin 
ja terveyden edistäminen on 
kuntien tärkeä tehtävä. Toi-
minnan ja palveluiden ke-
hittämisen tueksi kunnat tar-
vitsevat tietoa kuntalaisten 
hyvinvoinnin nykytilasta. 
Tutkimus- ja rekisteritietoa 
on kunnille tarjolla runsaas-
ti, mutta kuntalaisten koe-
tusta hyvinvoinnista tietoa 
on vähemmän. 

Yhä useampi kunta kerää 
itse kokemustietoa omilta 
kuntalaisiltaan, mutta mene-
telmät ja kysymykset vaihte-
levat. Näin ollen kokemus-
tietoa ei voi vertailla muihin 
kuntiin. Lisäksi se kokemus-
tieto, joka on käytettävissä 
maakuntatasoisesti, ei vas-
taa kahteen ihmislähtöisen 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen kannalta tär-
keään kysymykseen: Millai-
seksi pohjoispohjalaiset ih-
miset itse arvioivat oman 
elämänsä osa-alueet? Mi-
hin elämänsä osa-alueeseen 
pohjoispohjalaiset itse ha-
luaisivat eniten muutosta?

Kuntien hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämistyön 
tueksi laaditaan kerran val-
tuustokaudessa laaja hyvin-
vointikertomus. Kerättävää 
kokemustietoa hyödynne-
tään kuntien hyvinvointiker-
tomuksissa. Kuntakohtai-
sesti kerätty kokemustieto 

kertyy maakunnalliseksi tie-
doksi, jota hyödynnetään 
Pohjois-Pohjanmaan hyvin-
vointikertomuksessa ja so-
te-palvelustrategiassa. 

Hyvinvointikyselyt
Suurin osa Pohjois-Pohjan-
maan kunnista, alueen so-
te-keskukset sekä järjestöt 
ja yhdistykset keräävät 10.–
28.5. hyvinvointitietoa säh-
köisten kyselyjen avulla. 
Kyselyt tullaan toistamaan 
neljän vuoden välein kun-
tien valtuustokauden vaih-
tumisen tienoilla. Myös Pu-
dasjärven kaupunki on 
liittynyt mukaan tiedonke-
ruuseen. 

Kuntalaisille on oma hy-
vinvointikyselynsä Minun 
arkeni ja elämäni, jossa he 
vastaavat omaan elämään-
sä ja hyvinvointiinsa liitty-
viin kysymyksiin. Kunta-
laisten hyvinvointikysely 
löytyy: https://link.webro-
pol.com/s/arkeni2021  

Järjestöille ja yhdistyksil-
le on oma hyvinvointikyse-
lynsä Meidän arkemme ja 
elämämme, jossa järjestöjen 
työntekijät ja/tai luottamus-
henkilöt yhdessä vastaa-
vat järjestön tai yhdistyk-
sen kohderyhmän elämään 
ja hyvinvointiin liittyviin 
kysymyksiin. Yhdistys voi 
tarvittaessa vastata kyse-

lyyn useamman kerran eri 
kohderyhmien ja/tai toi-
mintakuntien näkökulmas-
ta. Tämän lisäksi järjestö-
jen ja yhdistysten toivotaan 
levittävän kuntalaisten hy-
vinvointikyselyä omille jä-
senilleen, kohderyhmilleen 
ja vapaaehtoisilleen sekä 
tarvittaessa tukevan näitä 
ryhmiä kyselyyn vastaami-
sessa. Järjestöjen ja yhdistys-
ten hyvinvointikysely löy-
tyy: https://link.webropol.
com/s/arkemme2021  

Kokemustiedon 
käsittely järjestöjen 
ja yhdistysten kanssa
Kerättyä kokemustietoa kä-
sitellään kunnissa sekä maa-
kunnallisten hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen 
toimijoiden toimesta. Kun-
nat voivat käsitellä kerät-
tyä tietoa myös järjestöjen ja 
yhdistysten kanssa esimer-
kiksi yhdistysilloissa sekä 
kunnan toimielimissä, esi-
merkiksi vanhus- ja vam-
maisneuvostoissa. Näin 
myös järjestöt ja yhdistyk-
set voivat hyödyntää tietoa 
oman toimintansa kehittä-
misessä kuntalaisten tarpei-
ta vastaavaksi.

Outi Nivakoski
Hyvinvointipäällikkö

Minun arkeni ja elämäni 
– millaista se on? Kerro meille!

Urheilua Lakarilla
Lakarilla on urheiltu mo-
nipuolisesti kuluneen lu-
kuvuoden aikana. Koro-
nan vuoksi koulujen väliset 
kilpailut jäivät pois. Oman 
koulun kisoissa kuitenkin 
liikuttiin niin, että esimer-
kiksi sählyottelut pelattiin 

luokkakohtaisesti. Viimei-
simpänä tapahtumana kou-
lulla on osallistuttu etänä 
Hese-kisoihin eli ylisurhei-
lun joukkuekisoihin. Suori-
tukset urheiltiin Suojalinnan 
kentällä liikuntatunneilla ja 
tulokset lähetettiin Suomen 

Ekaluokka valmiina starttiin. Etualalla: Sanni Puhakka, 
Eevi Kujala ja Eva Pelttari.

Ekaluokkalaiset Aaron Illi-
kainen ja Daniel Mattinen 
nauttivat kisapäivän tun-
nelmasta.

Urheiluliittoon.
Hiihtoloman jälkeen vie-

tettiin hiihtopäivää. Viime-
vuotiseen tapaan oppilaat 
olivat jo etukäteen valinneet 
osallistuvatko hiihtopäivä-
nä retkihiihtoon vai hiih-
tokilpailuun. Molemmat 
tapahtumat toteutettiin ko-
ronaturvallisesti luokka ker-
rallaan. Päivä sujui hienosti. 
Aurinko paistoi ja pieni tuu-
li ei häirinnyt kisailua.

Lakarin koulu,  
kuvat Kirsi Alahäivälä

Tulokset sarjoittain 
(kolme parasta)
0 lk tytöt: 1. Anni Pesiö 1.50, 
2. Eea Roininen 2.16, 3. Inka 
Mertala 2.45.
0 lk pojat: 1. Eemil Pesälä 
2.05, 2. Lauri Viljamaa 2.13, 3. 
Kasper Hökkä 2.15. 
1 lk tytöt: 1. Reetamari Poi-
jula 3.54, 2. Amalia Puhakka 
3.55, 3. Eevi Kujala 5.07. 
1 lk pojat: 1. Urho Ivola 3.12, 
2. Aaron Illikainen 4.42, 3. Junnu 
Issakainen 4.43. 
2 lk tytöt: 1. Iida Pudas 4.54, 
2. Iina Pesälä 5.05, 3. Sonja Man-
ninen 5.30. 
2 lk pojat: 1. Elmeri Liikanen 
4.26, 2. Joose Roininen 4.28, 3. 
Arttu Sotkasiira 4.31. 
3 lk tytöt: 1. Elliina Puhakka 
2.36, 2. Liisa Moilanen 2.55, 3. 
Anna Graber 6.36. 
3 lk pojat: 1. Miska Pesä-

lä 3.04, 2. Jonne Perttu 3.35, 3. 
Topi Poijula 4.09. 
4 lk tytöt: 1. Emilia Salmela 
6.12, 2. Aada Pikkuaho 6.14, 3. 
Nella Muikku 10.55. 
4 lk pojat: 1. Jaakko Viljamaa 
6.01, 2. Pauli Alahäivälä 6.44, 3. 
Ossi Pelttari 7.16. 
5 lk tytöt: 1. Emmi Majava 
5.14, 2. Mette Moilanen 5.17, 3. 
Alisa Kokko 6.05. 
5 lk pojat: 1. Eeli Hiltula 8.03, 
2. Juuso Penttilä 8.33, 3. Sakari 
Törmänen 8.37. 
6 lk tytöt: 1. Silja Alahäivälä 
5.15, 2. Reeta Viljamaa 5.53, 3. 
Miia Matalalampi 11.17. 
6 lk pojat: 1. Aukusti Puhakka 
5.29, 2. Kimi Salmela 6.40. 

Allekirjoittaneelta on usein soitettu sekä kysytty livenä, 
että olitko tukemassa Hyvän Olon Keskuksen rakenta-
mista. Ennen kuin ko. keskuksen rakentamissuunnitte-
lua oltiin aloitettukaan, niin useat johtavat luottamushen-
kilövaikuttajat kysyivät, että mitä mieltä olet sellaisesta 
rakentamistouhusta ja mitä tiloja mielestäsi pitäisi siihen 
tulla. Vastasin kohtalaisen yksikantaan, että jos uusi terve-
yskeskus siihen tulee, niin olen valmis omalta osaltani hy-
väksymään muitakin järjellisiä kunnan toimintoja samaan 
rakennukseen, kuten esimerkiksi kirjasto ja kulttuuripal-
velut. Uutta terveyskeskuksen rakentamista perustelin sil-
läkin, että on eräänlainen kilpailuetukin, kun terveys- ja 
sosiaalipalvelut siirtyvät maakuntatason hoidettavaksi, 
niin hyvässä ja asianmukaisessa kunnossa oleville ihmis-
ten hoitopaikoille on käyttöä ja kuntahan saa palvelujen 
tuottajalta vuokratuloa. 

Olihan siihen vielä alustavissa suunnitelmissa aika 
reippaasti yliampuvia suuruudenhulluuksia, mutta ne 
karsiutuivat omaan mahdottomuuteensa. Kaikissa raken-
nus- ym. hankkeissa ja toiminnoissa on lähdettävä siitä, 
että ihmisten terveys ja turvallisuus, sekä niiden oikea-ai-
kainen parantaminen on niissä mukana. Nyt puhutaan 
koronan jälkeisestä elämisestä ja usein saa sen käsityksen, 
että raha on se kaikkien tärkein, ei niinkään ihminen. Mut-
ta kuntatasollakin on kiinnitettävä huomiota, miten ihmi-
set yksilönä voivat, voidaanko heitä auttaa varsinkin, jot-
ka ovat olleet pantemian ajan mm. yksin, eikä ole oikein 
tervekään, pienissä ympyröissä oleilua. Mutta kyllä hiljal-
leen mennään parempia vapaampia aikoja kohden. 

Toivotan kaikille virkistävää ulkoilua ja jos jaksaa niin 
vähäinen lenkkikään ei ole pahitteeksi. 
Entinen kulkumieskin lauloi, että ”Kevät 
sinä olet, kuin neitonen, sua jätkäkin var-
too kaipaillen. Oi kevät, sinä tulinen, kun 
herätit mun unisen”. 

Erkki Honkanen 
kuntavaaliehdokas, (Vas.)

Olen tukenut 
Hyvän Olon Keskuksen 

rakentamista


