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PUDASJÄRVI -lehti

Keskusta 
suurimpana puolueena 

15 valtuutettua 
– Olga Oinas-Panuma 

ääniharava s. 4

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

Nro 24 •  TO 17.6.2021

  KALAKAVERI

KalaKaveri 
Pudas-Koneen 

edessä 
To-Pe 17.-18.6. 

kalakaveri.fi   P. 040 952 8336

muiKKuverKKoja
12-16 mm/1,80 m 1590

KalaKaverin 
moniToimiTimanTTi 
5 in 1 (29,90) 1950

nYT

Kivikankaan
loKKa-
verKoT 2950

2 kpl

Ym...

Hoidamme 
erilaiset 

piHa- ja kotityöt
Soita tai laita viestiä!
Janne puh. 040 417 4664
Lauri puh. 040 416 2269

4H-yritys

FYSIOTERAPIAPALVELUT 
JARI JUNNA

TIEdUSTELUT JA VARAUkSET 
p. 0500 558 368.  

kurentie 24, Pudasjärvi 

Olen lomalla  
22.6. – 4.7.2021

Akvarelli- ja öljymaalauksia

Katariina Kuukasjärvi 
 ”Ihana ihmeellinen luonto”

Avoinna 
ma-ke 13-20     la-su 13-17    to-pe suljettu
Juhannuksena suljettu la 26.- su 27.6.

Teollisuustie 1, 93100 Pudasjärvi 
puh. 040 826 6586

Kulttuuripalvelut

Taidehuone Pohjantähti 
19.6. - 28.7.2021

Pudasjärven torilta 
Pe 18.6.

tuoretta MetrilaKritsaa ja 
MaKeisia Monenlaisia 

jättivaliKoiMa

VALTAVASTI LAADUKKAITA
KESÄKUKKIA!

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

AvoinnA:
mA-pe 9-19, 
lA-su 9-16,

Olemme facebookissa!www.pudasjarvenpuutarha.fi

Meiltä lahjakortit! 

RUUSUBEGONIA 
6,-

PELARGONIA JA 
TÄHTISILMÄ
20,-/4 KPL

KESÄPÄIVÄN-
HATTU 
3,90

KESÄLEIMU
3,50

UPEITA 
AMPPELEITA!

MANSIKAN 
SATOTAIMET! 

YRTIT!

MONIVUOTISET 
KUKAT

OSTA 5 MAKSA 4

MARJA-ARONIA
10,-

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.

MB 200D  vm. 1995, aj. 
505 000 km, uudet kesä-
renkaat ja hyvät talviren-
kaaat, kats. 10/2020.  
 1500 €

Toyota Corolla  1,6 ben-
sa farmari, vm. 2004, aj. 
311 020 km, HYVÄ AUTO, 
ilmastointi, kahdet hyvät 
renkaat, huollettu.  2500 €

Toyota Hilux 2,4 Tdi vm. 
2001. aj. VAIN 252 500 km, 
HIENO, kahdet renkaat, 
kats. 09/2020.   
 6900 €

Ford Ranger 2,5D, vm. 
2000, aj 302 300 km, TOSI 
SIISTI, kahdet renkaat, kats. 
09/2020. 
 3900 € sis. alv 24%

Toyota Carina 1,6 bensa 
sedan, vm. 1994, kahdet 
renkaat, iso huolto teh-
ty, HYVÄ KÄYTTÖAUTO.  
 TARJOUS  1000 €

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

1-.

Muurikka nokkela
Sähkögrilli/

-SavuStin 900W

FiSkarS
kaSteluajaStin 

yhdellä 
uloStulolla

3995

4995

FiSkarS
raivauSSakSet 

teleSkooppi l86

89-.

Helppokäyttöinen, nopea ja 
siisti sähkögrilli / -savustin 

900 W. Laitteella voit savustaa 
ja grillata niin kesällä kuin 

talvellakin.

KÄTEISMAKSU

Aamulla leivotut, lisäaineettomat:
-  Juureen leivotut ruistuotteet, 
 hiivaton, vehnätön
- Wanhan ajan hiivaleivät
-  Lämpimät, aidot ohrarieskat
-  Tuoreet munkit
- 100% kauraleivät
   ym. p. 0500 169 112 

Pudasjärven torilla
pe 18.6. klo 9 alkaen

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

Aineiston tulisi olla lehden tekijöillä 
ma 21.6. klo 14.00 mennessä. 

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

Pudasjärvi-lehden Kesälehti 
Kesä Pudasjärvi-Syöte, 
ilmestyy to 24.6.2021. 

VARAA 

ILMOITUSTILASI 

HYVISSÄ AJOIN!

Lue 
Pudasjärvi-lehti 

netistä: 
www.

pudasjarvi-
lehti.fi
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Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syis-
tä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palautta-
miseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.Painopaikka:  

Kaleva365 Oy, 
Oulu

Julkaisija: 
Kaleva365 OyPudasjärvi-lehti jaetaan 

viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Jakelu:  
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

Päätoimittaja
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 20.6. kello 10. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttorina Keijo Piirainen. Messua voi seu-
rata myös YouTuben välityksellä. 
Kesäkuun toimintaa lapsi- ja perhetyössä:
Lapsiparkki pe 18.6. kello 9.30–12 seurakuntakodilla. 
Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin.  
Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille: Rauni 040 586 
1217, Tanja 040 868 4730. Laitathan lapsellesi pienen vä-
lipalan ja juoman mukaan.
Kesäkerhon leiripäivä Hilturannan leirikeskuksessa (Petä-
jäkankaantie 434)  3–6-vuotiaille ma 21.6. ja ti 22.6. aa-
muryhmä kello 9–12 ja iltapäiväryhmä kello 12–15. Leiri-
päivään ei ole ilmoittautumista, mukaan otetaan 15 lasta 
tulojärjestyksessä. Mukaan omat eväät ja ulkoiluun sopivat 
vaatteet.
Perheleiripäivä ke 23.6. kello 10–13 Hilturannan leirikes-
kuksessa. Ilmoittautuminen ruokailua varten pe 18.6. men-
nessä. Tervetuloa kaikenikäiset lapset yhdessä vanhempien 
tai muun aikuisen kanssa.    
Kirkko avoinna ja esittelijä paikalla 21.6 alkaen ma-pe 
kello 11–17, juhannusaattona pe 25.6. suljettu.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597. 
Nuotioiltoja voi varata omalle kyläkulmalleen kirkkoher-
ranviraston aukioloaikoina. Nuotioiltoja pidetään heinä-
kuussa 5.–29.7. arki-iltoina (ma-to).
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu:  Kirk-
koherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–
14 sekä to kello 12–16. P. 08 882 3100.  Huom! To 24.6. 
suljettu. 
Rauhanyhdistykset: Hetekylän kesäseurat Hetepirtil-
lä 20.6. kello 12, Hetekyläntie 931. (Tauno Kujala, Seppo 
Leppänen).
Kastettu: Seppo Armas Aukusti Jaakkola, Heikki Eemi Au-
lis Laakkonen, Karoliina Marianna Pirttikoski.
Haudattu: Juho Matias Kukkohovi 83 v, Pirkko Sanelma 
Kortejärvi 80 v.

Rakkaamme

Juho Matias (Matti)
KUKKOHOVI
s. 26.8.1937 Salla,  
sai kutsun taivaan kotiin
17.5.2021 kotona Pudasjärvellä

On uskon kautta taivas määränpäämme 
ja perintömme siellä odottaa. 
Kun uskoon, toivoon matkalla me jäämme 
niin kodin portti meille aukeaa.
SI 304:5

Rakkaudella kaivaten ja muistaen
puoliso Lahja  
Sari ja Vesa-Pekka 
Kari ja Kaisa 
Risto ja Paula 
Kaisa ja Pasi
lastenlapset puolisoineen 
lastenlastenlapset
sukulaiset ja ystävät
Soita tuuli, kerro ikävämme 
uni kaunis anna papallemme.

Siunaus toimitettu 11.6.2021 läheisten läsnäollessa.
Lämmin kiitos muitamisesta.

Kuluuko päivästäsi melkoinen osa kadon-
neen esineen tai esineiden etsimiseen? 
Onko silmälasit usein jossakin, johon olet 
ne jättänyt, mutta nyt niitä ei ole missään. 
Avaimet, tuossahan niiden piti olla, mut-
ta ei vain ole. Lienetkö ollut joskus etsi-
mässä kadonnutta henkilöä? Mihin hän on 
mennyt, eksynytkö, miten hän jaksaa, löy-
detäänkö hänet – siinä monia hätäisiä ky-
symyksiä. Helpottunut olo löytymisen jäl-
keen!

Ensi sunnuntain evankeliumissa (Matt. 
9:9–13.) kerrotaan Matteus-nimisestä tul-
limiehestä, joka istui työpaikallaan tullia-
semalla. Etsiköhän Jeesus juuri Matteus-
ta, sattuiko Hän kulkemaan kaupungista 
lähtiessään vain tulliaseman ohi kulkevaa 
tietä. Jeesus etsi publikaani eli veronkan-

taja Matteusta (publikaaneja pidettiin syn-
tisinä, koska he ottivat osan perimästään 
itselleen). Hän etsi ’kadonnutta lammas-
ta’. Löydettyään Matteuksen, Jeesus sanoi: 
”Seuraa minua.” Matteus otti kutsun vas-
taan, lähti seuraamaan Jeesusta ja järjes-
ti kotiinsa juhla-aterian. Juhlaan tuli myös 
muita publikaaneja ja syntisiä. Fariseukset 
arvostelivat Jeesusta, että Hän syö syntis-
ten kanssa. Jeesus vastasi heille: ”Eivät ter-
veet tarvitse parantajaa vaan sairaat – en 
minä ole tullut kutsumaan hurskaita vaan 
syntisiä.”

Armollinen Jumala etsii vieläkin eksy-
neitä, kutsuu syntisiä parannukseen ja an-
taa syntejään ja rikkomuksiaan katuville 
synnit anteeksi. Hyvä Paimen iloitsee löy-
täessään ’kadonneen lampaan’. Muistanet 

vertauksen paimenesta ja sadan lampaan 
laumasta, josta yksi lammas oli eksynyt.

Etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan, 
Raamatun sanaa tämäkin! Jokaiselle syn-
tejään katuvalle etsijälle kuuluu edelleen 
sama Jeesuksen aikainen kehotus; Jumalan 
valtakunta on lähestynyt, tehkää parannus 
ja uskokaa evankeliumi. Tätä Jumalan val-
takunnan kutsua kuulutetaan Jeesuksen 
ansion tähden Hänen nimessään ja veres-
sään vieläkin.

Kadonneesta ja löytyneestä iloitaan 
taivaassa; myös kadonnut tuntee iloa ja 
kiittää löytäjää.

Arvo Niskasaari

Kadonnut ja jälleen löytynyt

Eero Tapio
KOIVUKANGAS
s. 18.3.1960 Pudasjärvellä
nukkui pois 21.5.2021 Lohjalla

Muistaen omaiset

Pudasjärven Mursusaares-
sa asuva Sirkka Niskasaa-
ri vietti 80-vuotismerkkipäi-
vää toukokuun viidentenä 
päivänä. Merkkipäivän jäl-
keen pihalla kasvavat ome-
napuut olivat panneet pa-
rastaan kukkaloistollaan. 
Talon lähellä olevalla ome-
napuulla on ikää jo 40 vuot-
ta. Runsaimmin oli kukkia 
30 vuoden ikäisessä puus-
sa. Kaikkiaan talon ympä-
rillä on viisi omenapuuta. 
Jänikset ovat yrittäneet teh-
dä tuhojaan talvisin, mut-
ta aina puut ovat selvinneet. 
Ne ovat tuottaneet vuosien 
varrella suuren määrä ome-
noita. Vuonna 2006 laskettiin 
puiden tuottaneen 8130 ome-
naa, yhteensä 169 kiloa.

Sirkalla ja samassa piha-
piirissä naapurissa asuval-
la Sirkan tyttärellä Eilalla on 
syksyllä jälleen tiedossa suu-
ret mehustamistalkoot. Me-
hua keitetään viikkojen ajan. 
Omenia annetaan myös naa-
pureille ja tuttaville. 

Omenapuut juhlistivat valtavalla 
kukinnolla Sirkan 80-vuotismerkkipäivää

Sirkalla on edelleen hyvä terveys. Hän tekee itse kaikki 
päivittäiset koti- ja talon pitämiseen kuuluvat työt ruohon-
leikkuuta myöten. 

Sirkan nykyinen asuintalo on kolmas hänen elämänsä 
ajalla, jonka hän on viettänyt kokonaan nykyisellä paikalla 
Mursunsaaressa. Vanhin 40-vuotias omenapuu on kallis-
tunut jo talon katolle saakka. 

Sirkka Niskasaaren pihapiirin omenapuut kukkivat valtavasti juhlistaen talon emännän 
80-vuotismerkkipäivää. Tiedossa on myös hyvä omenasato syksyllä.

Sirkka kertoi asuneensa 
koko ikänsä nykyisellä pai-
kalla Mursunsaaressa. Ii-
joen varressa oleva nykyi-
nen asuintalo on kolmas. 

Elämäntyönsä Sirkka on teh-
nyt nimismiehen kanslias-
sa. Hän muistaa 70-90 luvun 
poliisimiestyökaverit ja ker-
too työpaikkansa olleen oi-

kein mieluisa.
Terveys on edelleen hyvä 

ja kotityöt nurmenleikkuu-
ta myöten sujuvat omasta ta-
kaa. HT
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Kuubalainen  
Frita burgeri 
resepti K-rUOKA.Fi/reseptit 
tAi K-rUOKA-sOVeLLUs

Ilman Plussa-korttia 2,89 ps (8,89-12,30/kg)

Ilman Plussa-korttia 12,99–14,99 24-pack  
(1,34-1,59 /l) sis. pantit 2,40

3.-

999

Taffel

sips, Broadway, 
grills, ClassiC 
grills, juustosnaCks 
sekä raffel
235-325 g (4,62-6,38/kg)

Coca-Cola

virvoitusjuomat
24 x 0,33 l (0,96/l)  
sis. pantit 2,40 
Rajoitus 2 erää/talous

2
ps

-28-39%
Plussa-kortilla

895 499

Pramia

kesärannan Booli 
5,5 %
0,75 l (11,67/l) sis. pantin 0,20

Voimassa 26.4.2021 alkaen Voimassa 26.4.2021 alkaen

Angioletti

italian Craft  
Ciders 4-5 %
0,5 l (9,78/l) sis. pantin 0,10

pL pL

-48%
Plussa-kortilla

K-Ruokamestarin

grillattu jyväBroileri 
sitruuna-yrtti  
raakapaino n. 1,2 kg

599
KpL

vesimeloni
Kokonaisena, Espanja

099
Kg

HERKKUTORILTA

uutuuS

24
-pACK

TARJOUKSET VOIMASSA to-su 17.-20.6. ELLEI TOISIN MAINITA

Kohti

juhannusta

Tavallista parempi ruokakauppa
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 10-21PuDaSJÄrVi

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA ja 
TIkTokISSA! @ksmpudasjarvi

1895
Kg SuOMi129

sipulinippu tai
punasipulinippu
Suomi, säävaraus

nippU
SuOMi149

kurkku
Suomi

Kg 799

tuore
kokonainen  
lohi
Kasvatettu, Norja
Rajoitus 2 kalaa/talous

Kg

Voimassa TO-LA 17.-19.6.

995
Kg

Voimassa TO-LA 17.-19.6. SuOMi

erä

tuore suomalainen
perattu muikku

Vuoksen vesistö, Suomi, säävaraus

erä

695

Atria

naturell 
viljaporsaan 
ulkofilee
n. 1,5 kg

Kg

Atria

takuumurea
naudan ulkofilee
Palana, n. 800 g

Vinkit onnistuneeseen grillikauteen 
löydät täältä:atria.fi/grillikausi

TerVeTuloa K-supermarKeTin 
grillauspäiVään! myymälämme 
eTupihalle ma 21.6. Klo 11-17

aTria mesTariT ismo ja annu grillaaVaT 
maisTiaisannoKsia Kesän uuTuuKsisTa!

 maisTaTus annoKsissa muKana 
oleVaT uuTuus TuoTTeeT:

Tule 
maisTamaan!!

myymme erän Kesän 
grilliKasseja Tasarahaan!!

aTria 
Wilhelm 

DeVils sauce 
350g

aTria paTaTas 
braVas ja aioli 

500g

aTria 
ananas-omena 
KaalisalaaTTi 

300g
sibylla KurKKumajoneesi 

280ml

aTria possun 
KasslersiiVu 

sWeeTy smoKy 
350g
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Soronen 
Paula 42

Pankinaho 
Sirkka 36 (uusi)

Honkanen 
Erkki 75

Tihinen 
Antti 67

Kuukasjärvi 
Tuula 49

Oinas-Panuma 
Olga 156 (uusi)

Törmänen 
Anni-Inkeri 154

Riekki 
Vesa 143

Koivula 
Marko 112

Jurmu 
Juhani 102 (uusi)

Kouva 
Jorma 93

Kälkäjä 
Mari 80

Talala 
Reijo 80

Veivo 
Sointu 72

Heikkilä 
Juha 66

Suomen Keskusta

Lantto 
Marja 60

Vengasaho 
Jouni 55 (uusi)

Seppänen 
Kauko 48 (uusi)

Tolonen 
Henna 41 (uusi)

Ronkainen 
Onerva 38

Väyrynen 
Mirka 82

Ritola 
Ilona 76 (uusi)

Perttunen 
Pentti 55 (uusi)

Kellolampi 
Juho 51

Erkkilä 
Heikki 43 (uusi)

Perussuomalaiset

Vasemmistoliitto Suomen SDP

UUSI KAUPUNGINVALTUUSTO 1.8.2021- 31.5.2025

Kansallinen Kokoomus Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Virtanen 
Katri 101 (uusi)

Nieminen Ari-Pekka 
(Ape) 41 (uusi)

Keskustapuolue säilyi suu-
rimpana puolueena saaden 
1706 äänellä 15 valtuusto-
paikkaa, vähennystä kolme, 
kannatus väheni 59,5 pro-
sentista 51,9 prosenttiin.  

Perussuomalaiset lisäsi-
vät 830 äänellä äänimäärää 
6,1 prosentista 25,3 prosent-
tiin ja toi seitsemän valtuus-
topaikkaa. 

Kristillisdemokraatit-PS 
vaaliliitolle tuli vielä kah-
deksas paikka KD:n Ape 
Niemiselle. Mainittakoon, 
että Kristillisdemokraatit 
ovat Pudasjärven valtuus-
tossa ensimmäistä kertaa 
kautta historian.

Vasemmistoliitto säilyt-
ti lähes kannatuksensa vii-
me vaaleista 8,1 prosentilla. 
Puolue sai ääniä 265 ja kak-
si valtuustopaikkaa. Mainit-
takoon, että 40 vuotta yhtä-
jaksoisesti valtuustossa ollut 
Erkki Honkanen tuli vali-
tuksi, kun viime vaaleissa 
valtuustopaikka jäi yhden 
äänen päähän ja ensimmäi-
nen varavaltuustopaikka.  

Kokoomuksen ääni-
osuus oli 5,7 prosenttia, joka 
oli lähes sama, kuin nel-
jä vuotta sitten. 186 äänel-
lä tuli edellisvaalien tapaan 
yksi valtuustopaikka.

Sosiaalidemokraateilla 
oli suuri pudotus 11,1 pro-
sentista 5,2 prosenttiin. Puo-
lue sai 171 ääntä ja Tuula 
Kuukasjärvi uusi valtuusto-

paikan. 
Vihreäliitto jäi nyt ilman 

valtuustopaikkaa 85 äänel-
lä ja 2,6 prosentin ääniosuu-
della. Tähän lienee vaikut-
tanut, että viime vaaleissa 
suuren äänimäärän saanut 
Kari Tykkyläinen ei ollut 
enää ehdokkaana. Nykyisel-
lä valtuustokaudella puo-
lueella oli kaksi valtuutettua 
ja kannatus 4,9 prosenttia.  

Vaalien ääniharava oli 
uutena valtuustoon valittu 
Keskustan 21-vuotias Olga 
Oinas-Panuma 156 äänellä. 
Viime vaalien äänikuninga-
tar Anni-Inkeri Törmänen 
oli hyvänä kakkosena 154 
äänellä. Kolmanneksi eni-
ten sai ääniä myös viimek-
si kolmantena ollut Keskus-
tan Vesa Riekki 143 äänellä, 
neljäntenä oli valtuustopai-
kan uusinut ja äänimäärää 
runsaasti lisännyt Marko 
Koivula 112 äänellä. Viiden-
neksi pääsi 102 äänellä Kes-
kustan uusi valtuutettu Ju-
hani Jurmu. Kuudentena oli 
Kokoomuksen uusi valtuu-
tettu Katri Virtanen 101 ää-
nellä. Seitsemäntenä Kes-
kustan Jorma Kouva 93 
äänellä, kahdeksantena Pe-
russuomalaisten Mirka Väy-
rynen 82 äänellä, yhdeksän-
tenä ja kymmenentenä 80 
äänellä Keskustan Mari Käl-
käjä ja Reijo Talala. Hyvä 
äänimäärä 76 oli myös Pe-
russuomalaisten uudella 

Pudasjärvellä valittiin näissä kuntavaaleissa 27 
valtuutettua. uusia valtuutettuja 11 ja uudelleen 
valittuja 16. Viime valtuuston naisenemmistö muuttui 
miesenemmistöiseksi eli 14 miestä ja 13 naista. Näissä 
vaaleissa valittujen toimikausi alkaa 1.8. ja kestää 
toukokuun loppuun 2025. 

Keskusta suurimpana puolueena 15 valtuutettua 
– Olga Oinas-Panuma ääniharava

Kurenalla äänestämään menossa Janne Annala ja Tomin-
gas Egne mukanaan kolmen kuukauden ikäinen poikavau-
va. He kertoivat viime vuosina käyneensä äänestämässä 
jokaisissa vaaleissa. Nuorempana saattoi jotkut vaalit jää-
dä väliinkin.

valtuutetulla Ilona Ritolalla.
Pienimmällä 36 äänellä 

pääsi valtuustoon Perussuo-
malaisten uusi valtuutettu 
Sirkka Pankinaho.

Äänestysaktiivisuus 
lähellä maan  
keskiarvoa
Äänioikeutettuja Pudasjär-
vellä oli 6256 (viimeksi 6537), 
joista äänesti 3307 henkilöä. 
Niissä oli 23 hylättyä ääntä. 
Äänestysaktiivisuus oli 52,8 
% (viimeksi 55,9), joka oli 
niukasti yli Oulun vaalipii-
rin keskiarvoa 52,7 prosent-
tia, mutta 2,3 prosenttia alle 
maan keskiarvoa 55,1. 

Äänestysalueittain par-
haan äänestysprosentin kir-
jasi Sarakylä 63,4. Siurualla 
päästiin 46,3 prosenttiin. 

Ennakkoon kävi äänestä-
mässä 1899 henkilöä. 

Suomen Keskusta
Oinas-Panuma Olga 156 
(uusi), Törmänen Anni-In-
keri 154, Riekki Vesa 143, 
Koivula Marko 112, Jurmu 
Juhani 102 (uusi), Kouva Jor-
ma 93, Kälkäjä Mari 80, Ta-
lala Reijo 80, Veivo Sointu 
72, Heikkilä Juha 66, Lant-
to Marja 60, Vengasaho Jou-
ni 55 (uusi), Seppänen Kau-
ko 48 (uusi), Tolonen Henna 
41 (uusi), Ronkainen Oner-
va 38. Varalla: Nivala Kaisa 
37, Majava Janne 37, Hytti-
nen Eero 34, Luokkanen An-
na-Mari 32, Vainio Taina 30, 
Kortetjärvi Paavo 28, Alata-
lo Matti 26, Putula Heikki 
25, Lehtimäki Outi 23, Niska-
saari Anne 21, Abdulhusen-J 
Sahira (Sivi) 18, Koivukan-
gas Jouni 16, Pirnes Tatu 15, 

Puolakanaho Urpo 14, Ihme 
Hannu 12, Rytinki Esa 12
Salmela Kari 11, Tervonen 
Raimo 7, Hiltula Risto 5, Poh-
jola Ulla 4.

Perussuomalaiset 
Väyrynen Mirka 82, Rito-
la Ilona 76 (uusi), Perttunen 
Pentti 55 (uusi), Kellolam-
pi Juho 51, Erkkilä Heikki 
43 (uusi), Soronen Paula 42, 
Pankinaho Sirkka 36 (uusi). 
Varalla:  Erkkilä Heikki 43, 
Paavola Urpo 32, Niemitalo 
Antti 30, Nissi Hannu 29, Ko-
samo Henna 28, van der Vegt 
Christa 25, Riepula Ismo 25, 
Ritola Vesa-Matti 24, Lohi-
lahti Jouko 24, Ruokangas 
Mauno 22, Pulkkanen Han-
nu 22, Kujala Jarmo 19, Heik-
kinen Kaisu 17, Manninen 
Paula 17, Vähäkuopus Inga 
17, Ryhänen Olli 14, Ruot-
tinen Antti 11, Takarautio 
Lauri 10, Kärki Olavi 9, Väy-
rynen Tero 9, Vähäkuopus 
Arja 8, Ojala Outi 7, Sillanpää 
Marika 7, Ervasti Tuomas 7, 
Manninen Pertti 6, Pätsi Ari 
6, Salmi Esa 5, Anttila Jukka 
4, Heinonen Jari 4, Karjalai-
nen Eija 4, Laakkonen Mar-
kus 4, Sillanpää Jenni 0.

Vasemmistoliitto
Honkanen Erkki 75, Tihinen 
Antti 67. Varalla: Ikonen Eija 
47, Ojala Teemu 25, Tihinen 
Paavo 24, Kortesalmi Pentti 
14, Puurunen Taisto 13.

Suomen  
Sosiaalidemo- 
kraattinen puolue 
Kuukasjärvi Tuula 49. Varal-
la:  Honkanen Tiina 41, Poh-
janvesi Päivi 34, Pohjanvesi 

Tapio 22, Nivakoski Susan-
na 13, Jurmu Pekka 7, Timo-
nen Elina 5.

Kansallinen  
Kokoomus
Virtanen Katri 101 (uusi). 
Varalla:  Kinnunen Pekka 
26, Parkkisenniemi Hilkka 
21, Kuusijärvi Mika 19, Pää-
aho Anne 13, Ryhänen Hen-
na 6.

(KD) Suomen  
Kristillisdemokraatit
Nieminen Ari-Pekka (Ape) 
41 (uusi).

Vihreä liitto
(ei valtuustopaikkaa). Park-
kila Sanna 36, Vähäkuopus 
Hanne 30, Hyttinen Veikko 
9, Inget Irma 8, Lievetmursu 
Tapio 2.
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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) 
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kg
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2390 1290 3490

3990 1590 1190

plo

MA-TI 21.-22.6.        KE-To 23.-24.6.

PE-To 18.-24.6.

Kotimainen
vARhAIs-

KAALI

10 kpl

Kananpojan
gRILLIboxI

n. 1.7 kg/ras

PE 18.6.       LA 19.6.

Sun Lolly
MEhUJääT

10 kpl
pakastettava

Snadi
PILLIMEhUT

10 x 2dl

Olvi
LIMsAT
0,95 l
sis. pantin

McVities
dIgEsTIvE
KEKsI
400 g
original

Keski
RINKELI
378 g
original

Vanajan
vohvELIT
325 g

Barilla
PAsTAT
500 g

HK Viljaporsaan
fILEEPIhvI

640 g
ruohosipuli-pippuri tai 

ranch

Old El Paso
ToRTILLA

8 kpl/326 g

sAToJA TARJoUKsIA 

JoKA PäIvä!

350

HK
cAMPINg

gRILLIMAKKARAT
300-400 g

RAUTAosAsToLTATEKsTIILIosAsToLTA

Oboy
KAAKAo-
JAUhE
1 kg täyttöpussi

Pfanner
JääTEET
2 l

2 pkt

HK O&O
yLIKyPsä-
sAUNAPALvI 
tai  KEITTo-
KINKKU
300 g

Myllyn Paras
LETTU&
vohvELI-
JAUhE
250 g

JAUhELIhA
sIKA-
NAUTA
2 kg/tal.

Vaasan
Iso-
PAAhdoT
500-525 g

Kananpojan
bRoILERIN- 
KoIPI
3 kpl/ras

Tuore 
NoRJAN
LohI
2-3 kg
kokonainen

Porsaan
gRILLI-
KyLKI
talon mausteella

HK
KAbANossI
gRILLI-
MAKKARA
360-400 g

Valio
oLTER-
MANNI
JUUsToT 
250 g

Vaasan
Iso-
PAAhdoT
500-525 g

Kananpojan
sIsäfILEE-
PIhvIT
400-500 g

Atria
KAssLER-
PIhvIT
400 g
hunaja

HK
PURgERI 
100 g

Tuore
NoRJAN
LohI-
fILEE

HK
bALKAN-
MAKKARA-
TANKo
500 g

Hyvä
NAUTA
JAUhE-
LIhA
rasvaa max 10%

ERä! Lalizas
PELAsTUs-
LIIvIT

2990
kpl

Kotimainen
dUNNE

ToMAATTI
250 g rasia

2 pss

www.MTAvARATALo.coM - TUoTTEET/PALvELUT 
- vAPAA-AIKA - vENEET JA vENEILyTARvIKKEET

Seakign
soUTUvENE 450

Seakign
TAsAPERävENE 
410

Seakign
Iso KANooTTI

Päijän vENEET

Seakign 2,6hP 
PERäMooTToRI

Seakign 5hP 
PERäMooTToRI

Lake pro sähKö- 
PERäMooTToRI
työntövuoma 40 LBS

Lake pro sähKö- 
PERäMooTToRI
työntövuoma 50 LBS

Airam cool 25 Eco
KyLMäLAUKKU
12/230v

9990

NAIsILLE PALJoN IhANIA sALoN 
KEsäLAKKEJA ERI väREIssä

Naisten Marine
cAPRIhoUsUT
94% nylon, 
6% spandex
Koot: XS-XL

Naisten Marine
T-PAITA
100% puuvilla
Koot: 34-46

Miesten Unikwear
T-PAITA
95% puuvilla
5% elastaani
Koot: S-XXL

Miesten Marine
wTc-shoRsIT
95% polyesteri, 
5% elastaani
Koot: S-XL

Miesten Berga
vERKKA-
hoUsUT
100% polyesteri
Koot: S-XXL
suora lahje

Miesten Marine
vERKKATAKKI
95% polyesteri
5% elastaani
Koot: S-XXL

LIPPIKsET
kukkakuosi

PELLAvALAKIT

Alkaen

2 pkt
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Vasemmistoliiton 
Pudasjärven osasto 

kiittää 
äänestäjiä 

luottamuksesta.

Lämpimät
kiitokset

luottamuksesta
- te aurinkoiset!

Anni-Inkeri

Törmänen

Heikki Erkkilä sit.

Kiitoksia äänestäjilleni 
luottamuksesta,

pidetään yhteyttä. 

Lämmin kiitos 
äänestäjilleni.
Luottamuksemme on 

pysynyt vahvana 
vuosikymmenten ajat.

Vesa Riekki

Hetekylä-Kipinässä äänestysprosentti 55,6

Hetekylä-Kipinä (myös osa 
Kollajaa) alueen äänestys-
paikkana toimi Juustokieva-
ri. Äänestysalueella oli 399 
äänioikeutettua, joista ääni-
oikeuttaan käytti 222 hen-
kilöä eli äänestysprosentik-
si tuli 55,6. Se on korkeampi, 
kuin koko Pudasjärven ää-
nestysprosentti. Ennakkoon 

oli äänestänyt 92 henkeä. 
Varsinaisena äänestys-

päivänä sunnuntaina en-
simmäistä äänestäjää saatiin 
odottaa vailla kymmeneen 
saakka. Puoleen päivään 
mennessä oli käynyt äänes-
tämässä 37 henkeä. Välillä 
oli yhtä aikaa äänestystilas-
sa viisikin henkeä, kertoi yli 

Pieni ele -vaalikeräys on saanut alkunsa jo vuonna 1907 
ensimmäisten eduskuntavaalien yhteydessä, silloin tu-
berkuloosin vastustamiseen. Nyt keräys toteutettiin Pu-
dasjärvellä kuuden eri vammais- ja terveysyhdistyksen 
voimin. Juustokievarissa keräyksen hoiti sunnuntaina Pu-
dasjärven Sydänyhdistys, josta oli keräysvuorossa Irma 
Virkkunen.

Koronaturvallisen pleksin takana Kipinässä vaalivirkaili-
joina Eeva Halttu, Kalevi Turves ja Jukka Puurunen. Sirpa 
Kivilahti oli kuvanottohetkellä ruokailutauolla. Vaalivirkailija Jukka Vähkyrä leimaamassa Konttiperäl-

tä saapuneen Airi Kälkäjän äänestyslippua. Hän sanoi ää-
nestävänsä kaikissa vaaleissa. Joskus on äänestänyt en-
nakkoonkin. 

tysprosentti oli 57,2. Kuren-
ala äänesti 2140 henkeä, 51,7 
%. Sarakylä äänesti 212 hen-
keä, 63,4 %. Siurua äänes-

ti 138 henkeä, 46,3 %. Syö-
te-Iinattijärvi-Hirvaskoski 
äänesti 309 henkeä, 52,6 %. 

Vasemmisto edistänyt asioita ideoimalla ja 
keskustelemalla
Sain valtuutuksen jatkaa val-
tuustossa seuraavalle kaudel-
le, mikä on suuri luottamuk-
sen osoitus. Kiitos.

Vaalit ja kampanjat olivat 
pitkät kuin nälkävuosi, eikä 
korona ole sitä aikaa aina-
kaan helpottanut. Tekee mieli 
kertoa, mitä ensikauden val-
tuutetulle tulee vastaan ja sa-
malla käydä omaa kokemus-
ta läpi.

Ensimmäinen kokemus 
oli, kun menin vanhan val-
tuuston viimeiseen kokouk-
seen - kutsuttuna uutena val-
tuutettuna. Silloin kyllä yksi 
toisen puolueen vanha val-
tuutettu yritti päästä ihan to-
sissaan ihon alle. Vihreä tak-
kini oli suora osoitus siitä, 
että olen joku keskustalainen 
- vaikka valtuutettu pommin 
varmasti tiesi, että olen va-
semmistoliiton edustaja puo-
luepoliittisesti. No, kun se 
ei auttanut, hän alkoi kerto-
maan totuuksia, kuten ”mei-
naatko nyt tulla laittamaan 
kaikki asiat kuntoon, yksin? 
Luuletko, että voit täällä vai-
kuttaa?” - vastasin ”en” ja 
”kyllä”. Kova oli ensimmäi-
nen kosketus valtuuston ko-
koukseen, mutta kun sisäl-
le pääsi niin homma valkeni. 

Mukava homma.
Hyvillä vaalituloksilla on-

nistuneet valtuutetut saavat 
mahdollisia muita kunnalli-
sia tai/ja ylikunnallisia luot-
tamus- ja vaikutuspaikkoja. 
Siitä puoluekokouksen kautta 
oman puolueen valtuustoon 
ja kalenteri on jo ihan erin nä-
köinen kuin ennen vaaleja oli. 
Niinpä aikaa menee helposti 
paljon muuhunkin kuin val-
tuustotyöskentelyyn.

Vastaan tulevan tiedon 
määrä on valtava. Siitä kan-
nattaa aluksi siivilöidä tär-
keimmät, pitää huolella mie-
lessä, kuka tietää asioista ja 
keneltä kysyä. Pää kylmänä ja 
kolmen minuutin harkinta on 
aina paikallaan, kun joku po-
liitikko kertoo sulle totuuksia 
jostain. Joskus poliittista-oh-
jausta yritetään antaa koh-
tuullisenkin paljon.

Viranhaltijat ovat myös 
oivallinen tiedonlähde, kos-
ka heiltä saa faktat, ei niin-
kään poliittista ohjausta. Eri 
toimielimien pöytäkirjat löy-
tyvät kaupungin nettisivuil-
ta ja muut oleelliset materi-
aalit päättäjille ja kuntalaisille 
löytyvät samasta paikasta. 
Koulutustakin on luvassa. 
Seminaareja oli kuluneella 

Vasemmiston valtuutetut olivat äänestäjien tavattavissa 
M-tavaratalon edustalla vielä viimeisenä päivänä lauantai-
na 12.6. ennen vaaleja. Pentti Kortesalmi, Erkki Honkanen, 
Antti Tihinen, Eija Ikonen, Taisto Puurunen, Paavo Tihinen 
ja Teemu Ojala. 

Kokoomuksella aamupuurotapahtuma
Pudasjärven Kokoomus jär-
jesti vaalityön loppuvai-
heessa perjantaina 11.6. 
aamupuurotapahtuman 
Kokoomuksen vaalituval-
la Kauppatie 3:ssa. Tapah-
tuma käynnistyi verkkai-
sesti, mutta lopulta kolmea 
erilaista puuroa ja päiväl-
lä makkaraa nauttivat kym-
menet henkilöt. Kahvi ja ko-
tikalja tekivät kauppansa 
myös. Ehdokkaat olivat pai-
kalla vaihtelevasti työn ja 
elämäntilanteensa mukaan 
ja heitä jututettiin ahkerasti. 

Pohjois-Pohjanmaan Ko-
koomuksen piiritoimistol-
ta Jaakko Salovaara viihtyi 
tapahtumassa ja toi lahjak-
si yhdistykselle komean Ko-
koomus-mainosstandin. 
Puheenjohtaja Pekka Kinnu-
nen oli mielissään yhdistyk-
sen toiminnan huomioimi-
sesta piirin tasolla. Samoin 
hän yhdessä vaalipäällik-
kö Katri Virtasen kanssa ha-
luaa kiittää vapaaehtoisia 
aktiiveja talkoilusta vaali-
työn aikana.

Vaalivalvojaisia vietettiin 

Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaat Hilkka Parkkisennie-
mi ja Katri Virtanen sekä tukijoukoissa toiminut Pirkko Sa-
vela tarjosivat kolmea eri puuroa vaalituvalla kävijöille. 

20 vuotta vaalivirkailijana ja 
puheenjohtajanakin toimi-
nut Kalevi Turves. 

Vaalilippuja oli leimaa-
massa Jukka Vähkyrä, joka 
kertoi olleensa vaalivirkai-
lijana joka vaaleissa vuodes-

ta 1986 lähtien. Ensikertalai-
sina virkailijoina toimivat 
Eeva Huttu, Jukka Puuru-
nen ja Sirpa Kivilahti. 

Ervasti-Jaurakka-Puhos 
äänestysalueella kävi äänes-
tämässä 286 henkeä, äänes-

kaudella aika paljon ja ne ovat 
erinomaisia tiedonlähteitä. 
Kaikki pysyi halutessa ajan 
tasalla ja sai antaa poliittis-
ta-ohjausta kaupungin infra-
hankkeista; talouteen, soteen, 
ja vaikka mihin. Seminaareis-
sa kannattaa kulkea.

Kun perusjutut on käyty 
läpi, ensimmäinen vuosi on-
kin jo mennyt. Toinen vuosi 
on jo helpompi ja asioita alkaa 
hahmottamaan kokonaisval-
taisemmin ja pääsee jyvälle 
asioista. Vakaat, rauhalliset ja 
rakentavat keskustelut vievät 
asioita eteenpäin. Asioita pa-
rantaakseen pitää ensin olla 
idea ja niitä kannattaa esittää, 
eikä vaan nyökytellä muiden 

ideoille. Kaikilla valtuutetuil-
la on välillä ideat hukassa, 
mutta matalalla kynnyksellä 
syntyy keskustelu.

Junttaamalla - ei ole va-
semmiston keinovalikoimas-
sa, joten asioita on pitänytkin 
edistää ideoimalla ja keskus-
telemalla.

Ja nyt ollaan tässä, jatka-
vana valtuutettuna. Nyt on 
hommat hanskassa ja hans-
kat pöydällä, ettei niitä et-
siessä mene aikaa hukkaan. 
Katsotaan mitä tuleva val-
tuustokausi tuo tullessaan - 
kehitystä luulisin.

Hyvää kesää kaikille!

Antti Tihinen

ja vaalituloksia jännitettiin 
sunnuntaina Katri ja Ilpo 

Virtasen kodissa Honkasen-
kankaalla. 
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Pentti Perttunen 

Kiitän 
valtakirjasta!

WWW.NORDICSILVA.COM  I  PUH. 040 572 5914

OSTAMME METSÄMAATA
PYYDÄ ILMAINEN ARVIO

Olemme kotimainen toimija

Keskustapuolueen vaalivalvojaisissa 
tuvan täydeltä väkeä
Keskustan vaalivalvojai-
set olivat Kauppatien vaali-
tuvalla, jossa vaalitulosten 
valmistumista jännitti tuvan 
täydeltä väkeä. Ilo oli suu-
ri, kun Keskustan valtakun-
nallinen kannatusprosentti 
ei vaikuttanut Pudasjärvel-
lä ja puolue sai 15 valtuu-
tettua. Mukana ääniharavat 
ja useita uusia valtuutettu-
ja. Vaalituloksia jännitet-
tiin ja seurattiin sitä mukaa 

kuin äänten laskenta edis-
tyi. Kunnallisjärjestön sih-
teeri Anni-Inkeri Törmäsen 
tietokoneelta heijastettiin 
tulokset ja uutiset valko-
kankaalle. Monet seurasivat 
kännykästään äänten las-
kentaa ja valtakunnallisia-
kin tuloksia. Martti Räisäsen 
teki myös jatkuvasti muis-
tiinpanoja.

Koko ajan oli kahvipan-
nu kuumana ja monenlaista 

Keskustan vaalivalvojaisissa vallitsi innostunut tunnelma. Puolue säilytti yksinkertaisen enemmistön. Useat jatkavat 
valtuutettuina, mutta myös uusia valtuutettuja aloittaa työskentelyn.

Leila ja Jouni Vengasaho seurasivat tuloslaskennan edis-
tymistä vaalityökonkarin Martti Räisäsen kanssa. Jouni 
aloittaa elokuun alusta uutena valtuutettuna. 

Ravintola Kurenkoskessa oli avoimet vaalivalvojaiset. 
Siellä oli Marko Koivula hoitamassa tietokoneen ja videoty-
kin kautta tulospalvelua. Turvavälit oli huomioitu ohjeiden 
mukaisesti ja pöydissä oli paikat vain joka toiselle. Paikal-
la oli noin kaksikymmentä henkilöä ja ehdokkaita kävi il-
lan aikana useista eri puolueista. Tulosten tultua yleisö oli 
tyytyväinen lopputulokseen. Vaalivalvojaisissa oli tarjol-
la kahvia ja täytekakkua. Ravintolan omistaja oli myöskin 
tyytyväinen iltaan, normaalisti ravintola olisi mennyt kiin-
ni jo kello 21, mutta vaalivalvojaiset kestivät nyt valomerk-
kiin saakka, joka tuli yhden aikaan yöllä. 

herkullista tarjottavaa kah-
vipöydässä. Arpojakin oli 
myytävänä ja niissä hyviä 
voittoja. 

Vaalitulosten selvittyä 
valtuustoon valitut käytti-
vät puheenvuoroja ja kertoi-
vat tunnelmistaan. 

Järkitrio toi Keskustalle 335 ääntä
Kuntavaalien ehdokasaset-
telun tultua selville teim-
me oman porukan, jolla läh-
dettiin miettimään, kuinka 
viedään Keskustapuoluet-
ta näkyvästi esille. Lansee-
rasimme itselle kaupun-
gin käyttämän Järjen äärellä 
meille sopivaksi Järjen ää-
nellä. Samalla valittiin it-
sellemme ”järjet”, minä 
otin itselleni halontekojär-
jen, Vesa pöllintekojärjen ja 
Mari munkintekojärjen, ker-
too Marko Koivula. Mietim-
me, kuinka viedään asioi-
ta eteenpäin. Alun perin oli 
eri suunnitelmat, kuin mitä 
loppujen lopuksi toteutet-
tiin, koska vaalit siirtyivät ja 
lumet sulivat.

Jalkautuminen  
kentälle tehtiin  
turvallisesti
Ensimmäinen yhteinen tem-
paus oli keskustan vihreä 
takit päällä ruusujen jako 
S-marketin edessä äideil-
le. Pidimme koko ajan esil-
lä Pudasjärven Keskustaa 
myös sosiaalisessa medias-
sa.  

Seuraavaksi kävimme 
Riekki Pentin kanssa hake-
massa Tyrnävältä 1200 kiloa 

pottuja ja ne sankotettiin hy-
vällä talkooporukalla. Yksi 
kaunis kesäinen perjantai-il-
ta kauheassa vesisateessa 
jaoimme 100 sankkoa sie-
menperunoita kuntalaisil-
le ja samana viikonloppuna 
jaettiin vielä toiset 100 sank-
koa perunoita.

Kolmas tempaus oli fris-
beekiekkojen jako nuorille. 
Pyysimme mukaan Janne 
Majavan ja Tuula Kuukas-
järven tähän tapahtumaan. 
Jaoimme seitsemässä mi-
nuutissa 100 kiekkoa alle 
18- vuotiaille. -Halusimme 
jakaa kiekot nimenomaan 
nuorille, jotka eivät voi vielä 
äänestämää, koska halusim-
me osoittaa, että kaikki kun-
talaiset on meille tärkeitä., 
kertoo Vesa Riekki. 

-Päivää ennen vaale-
ja olimme vielä Syötteel-
lä jakamassa kuntalaisille 
munkkeja, sehän oli vä-
hän niin kuin olisin omalla 
maalla, naurahtaa Mari Käl-
käjä.

Ryhmälle tuli kohtuulli-
nen äänimäärä. Ryhmästä 
eniten ääniä sai Vesa Riek-
ki, 143. 

-Äänimäärä on aina yllä-
tys, vaikka olenkin jo ollut 
useissa vaaleissa kärkikol-

mikossa. Keskusta menet-
ti kolme paikkaa ja kuiten-
kin viime vuoden lopussa 
olevan tilanteen perusteella 
saimme tehtyä torjuntavoi-
ton, Olin innokkaana läh-
temään järkikampanjaan ja 
koin sen mielekkääksi uu-
deksi tuulahdukseksi vaali-
kentälle. Saimme siitä hyvää 
palautetta myös kuntalaisil-
le, totesi Vesa.

Marko Koivula sai 112 
ääntä. 

-Uskomaton tulos, veti 
kyllä hiljaiseksi ja nöyräk-
si. Äänimäärä kasvoi 69 pro-
senttia, joten täytyy olla tyy-
tyväinen. Halusin tehdä 
omanlaiseni kampanjan ja 
onnistuin siinä omasta mie-

lestä kohtuullisesti. Mutta 
tärkein asia oli se, että saim-
me kerättyä Keskustan yh-
teiseen pottiin merkittävän 
määrän ääniä. 

Mari Kälkäjä sai 80 ääntä 
ja hän kommentoi: 

-Yrityksen aktiivinen ke-
hittäminen on vielä kesken, 
mutta ehdin tekemään hie-
man vaalityötäkin. Olen 
tyytyväinen äänimäärään ja 
kiitän äänestäjiäni hyvästä 
tuesta.

Loppukommenttina jär-
kitrio kiittää lämpimästi ää-
nestäjiä Keskustan valtuus-
toehdokkaille osoitetusta 
luottamuksesta.

Marko Koivula 

#HALONTEKOJÄRKEÄ #MUNKINTEKOJÄRKEÄ #PÖLLIN-
TEKOJÄRKEÄ ja 200 sankoa itupottuja. Nämä on jaettu 
kuntalaisille. 

Perussuomalaisten vaalivalvojaiset
Mainio tulos, 

tartumme toimeen!
Pudasjärven Perussuoma-
laiset ry:n vaalivalvojaisiin 
Jaalangan Pirttiin saapui 
reilu määrä osallistujia. Yh-
teensä kolmisenkymmen-
tä ehdokasta, hallituksen 
jäsentä ja kenttäaktiivia seu-
rasi mielenkiinnolla äänten 
laskennan edistymistä ja ää-
nipottia. Perussuomalaiset 
saivat yhteensä seitsemän 
valtuustopaikkaa. Kristillis-
demokraateille tuli yksi val-
tuustopaikka, KD:n kanssa 
solmitun vaaliliiton myö-
tä paikkamääräksi muodos-
tui 7+1. 

Vaalitulokseen on helppo 
olla tyytyväinen: edellisissä 
vaaleissa valtuustopaikko-
ja tuli yksi, joten siihen näh-
den lisäys on merkittävä: 
seitsemänkertainen. Vaikka 
paikkamäärä jäi vähäisem-
mäksi, kuin ennakkoon ar-
veltiin ja odotettiin, oli tun-
nelma läpi valvojaisillan 
iloinen ja rento. 

Tilaisuuteen oli varat-
tu monenlaista syötävää ja 
juotavaa, musiikkia kuun-
neltiin ja screeniltä seurat-
tiin niin valtakunnan, kuin 
paikallistason tilannetta. 
Puhetta ja pohdintoja riitti 
myöhään yöhön asti. 

Perussuomalaiset ovat 
tehneet tinkimätöntä työ-
tä Pudasjärvellä niin val-
tuustossa kuin kentälläkin. 
Hyvällä sykkeellä ja yhteis-
työllä on saavutettu jotain 
ennennäkemätöntä ja his-
toriallista. Jokainen on an-
tanut oman panoksensa 
yhteisen tavoitteen saavut-
tamiseksi. Lämmin kiitos jo-
kaiselle kentän puurtajalle, 
ehdokkaalle ja tukijoukoille 
tahoillaan sekä eritoten ää-
nestäjille, tästä on hyvä jat-
kaa eteenpäin!

Pudasjärven  
Perussuomalaiset ry

Hymy oli herkässä Perussuomalaisten Mirka Väyrysellä ja 
uudella valtuutetulla KD:n Ape Niemisellä. Vaaliliitosta tu-
loksena 7+1. Kuva Tero Väyrynen.

Ääntenlaskentaa ja äänimääriä seurattiin tarkkaavaisina 
Perusuomalaisten vaalivalvojaisissa Jaalangan Pirtissä. 
Kuva Paula Soronen.
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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

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

LÄHIKAUPPA

Tervetuloa!

M-market Rytinki

PALVELUPISTE

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

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

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

Palvelumme:
• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste

• Matkahuollon pakettipiste 
• DB Schenker noutopiste

• Vuokrattavana kuomukärry

Rytingin Kauppa Oy

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!

Pudasjärven kaupunki järjestää virtuaalisen kesäkonsertin juhan-
nusaattona 25.6. kaikille kaupungin asukkaille kaupungin YouTube 
–kanavan kautta. Kuuntele ihmeessä – Vain hyvää musiikkia kesä-
konsertti tarjoaa ainutlaatuisen kokoelman paikallista musiikkia. 
Juhannusillassa on hyvä hetki pysähtyä kuuntelemaan noin tun-
nin mittaista koostetta, jonka alussa lähetetään kaupunginjohta-
jan kesätervehdys. 

Konsertin suunnittelusta ja koordinoinnista on vastannut 
kaupungin viestintätiimi. Toteuttamiseen ovat osallistuneet kaik-
ki lähes kaikki kaupungin yksiköt. Hienon yhteistyön tuloksena 
on musiikillinen kooste, jonka esitykset on taltioitu kevään ai-
kana. Kuvaamisesta ovat vastanneet esiintyjät itse tai kaupungin 
viestintä. Esitykset ovat tyyliltään monimuotoisia ja esiintyjät päi-
väkotilaisista ammattimuusikoihin. 

Koronapandemian takia lähitapahtumien järjestäminen ei ole 
ollut kevään aikana mahdollista. Tästä huolimatta kuntalaisille on 
pyritty järjestämään erilaisia kampanjoita ja tapahtumia mm. vir-
tuaalisesti. 

Konsertissa esiintyvät Pikku Paavalin päiväkoti, Helmi-
pöllöt esikoulu, Hirsikampus/alaluokat, yläluokat ja lukio, Hirvas-
kosken koulu, Lakarin koulu, Sarakylän koulu, Pudasjärven kan-
salaisopisto/Puistola, Duo Haka, Markku Kemppainen, Vauhko 
Varsa ja Marko. 

Kaupunki haluaa tämän raikkaan musiikillisen 
tuulahduksen myötä toivottaa kaikille hyvää kesää! 

Kaupunki tiedotus 

Kuuntele ihmeessä 
– Vain hyvää musiikkia
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Naisten kesken:  –Miehet ovat sitten omituisia, Lii-
sa murisi Arjalle. – Ennen naimisiinmenoa ne valittavat, 
ettei heidän elämässään ole naista. Sitten kun ne ovat 
naimisissa, ne valittavat, ettei heidän naisessaan ole elä-
mää!            

* * *
1200 Kesävitsiä -kirja tarjoaa tämmöisenkin sil-
mäyksen arkielämään. Tämä Gummeruksen yli 500-si-
vuinen huumoripläjäys on iskenyt väkevästi katajaisen 
kansamme nauruhermoihin, sillä oman kirjahyllyni ko-
mistus on jo kymmenes painos! Tässä kolme kaskua li-
sää:

* * *
Raastuvassa: – Myöntääkö syytetty syyllisyytensä? 
tuomari kysyi Matilaiselta.
– En missään tapauksessa.
– Oletteko varastanut aikaisemmin?
 – En ikinä. Tää oli ihan ensimmäinen kerta.

* * *
Lounaskahvilassa: – Arto pyysi minua menemään 
naimisiin kanssaan ja tekemään hänet onnelliseksi, Lii-
sa sirkutti Paulalle.
– Ai jaa. Kumman sä meinaat tehdä?     

* * *
Isä ja poika: – Sinä alat jo olla iso poika, isä tuumasi 
seitsenvuotiaalle Pekalle. – Meidän pitäisi varmaan pu-
hua sukupuoliasioista. 
– Kyllä se vaan käy, Pekka tuumasi. – Mitä sinä haluat 
tietää?

* * *
Aamukahvipöydässä: – Naapurin Lali osti saman-
laisen hatun kuin mitä minulla on.
– Ja nyt sinä tietysti haluat ostaa uuden hatun? mies ky-
säisee.
– Niin no, tuleehan hatun osto halvemmaksi kuin muut-
to! 

* * *
Harmaita hiuksia: – Äiti, miksi sinulla on harmai-
ta hiuksia? pikkuinen Maikki utelee. – Mistä ne harmaat 
hiukset tulevat? – Suruista ja murheista. Aina kun lap-
si on tottelematon äidilleen tai kiukuttelee, äiti saa joka 
kerran harmaan hiuksen.
–  No miksi mummolla on sitten täysin harmaa pää?  

* * *

Martti Kähkönen
kesämökkiläisenä Iijoen varressa jo 21 vuotta 

Valtava palo vaikuttaa kotiseudun ja 
kotikuntalaisten hyvinvointiin

Keskustan nuori ehdokas Olga Oinas-Panuma 
oli Pudasjärvellä äänikuningatar 156 äänellä. 

Esitimme hänelle muutaman kysymyksen liittyen 
vaalityöhön, ehdokkaaksi lähtemiseen ja mietteitä 

tulevaisuudestakin.

Päätös ehdokkaaksi 
lähtemisestä?
Viime kaudella Pudasjär-
vellä ei ollut yhtään alle 
30-vuotiasta valtuutettua. 
Ajattelin, että nyt voisi olla 
hyvä aika ottaa mukaan 
päätöksentekoon myös nuo-
rempaa verta. Pudasjärvi on 
aina ollut minulle rakas ko-
tikunta ja ajattelen, että jos 
voin antaa omalla työlläni 
edes jotain hyvää Pudasjär-
velle takaisin, niin teen sen. 
Minulla on valtava palo vai-
kuttaa kotiseudun ja koti-
kuntalaisten hyvinvointiin. 

Oliko tukiryhmää 
vaalityössä?
Tein vaaleja yhdessä muu-
tamien ystävien ja läheisten 
kanssa pienellä budjetilla.

Nykyisiä  
luottamustehtäviä?
Olen tällä hetkellä keskus-
tanuorten liittohallituksen 
jäsen ja Oulun keskusta-
opiskelijoiden puheenjohta-
ja. Aiemmin olen toiminut 
useissa luottamustoimis-
sa ja ollut puheenjohtajana 
esimerkiksi Pudasjärven lu-
kion opiskelijakunnassa ja 
nuorisovaltuustossa. 

Opiskelut,  
Pudasjärvi  
asuinpaikkana?
Opiskelen Oulun yliopis-
tossa suomen kieltä ja vies-
tintää ja Lapissa politiik-
katieteitä. Kotikuntani on 
Pudasjärvellä ja teen suu-
rimman osan opiskeluista 
etänä täältä käsin. Yliopisto 

Olga Oinas-Panuma oli mukana eri kylillä pidetyissä vaali-
tilaisuuksissa. Torilla hän sai mukaansa Marko Koivulalta 
siemenperunasankon. 

on opintojen suhteen muka-
van joustava koulu.

Mitä harrastuksia?
Kaikki vapaa-aikani kuluu 
poron- ja lampaanhoitotöis-
sä ja kolme kuukautta van-
haa Kuuku-koiraa hoitaessa. 
Lisäksi kuvaan Youtubeen 
videoita monipaikkaisesta 
elämästäni, tykkään liikkua 
luonnossa ja tehdä käsitöitä. 

Luottamusta nuoriin?
Olen todella kiitollinen kai-
kille äänestäjilleni ja ha-
luan tehdä politiikkaa hy-
vässä hengessä. Mielestäni 
se kertoo Pudasjärvestä pal-
jon, että meillä uskalletaan 
luottaa nuoriin äänestämäl-
lä heitä vaaleissa. Minun li-
säkseni valtuustoon valittiin 
toinenkin nuori, 21-vuotias 
Henna Tolonen.

Vaikka kovin rauhallisel-
ta on kevät vaikuttanut Ki-
pinän kylällä, on silti tapah-
tunut paljon. Viime syksynä 
Kipinän kyläseura alkoi jär-
jestää kerhotoimintaa kylän 
koululaisille ja kerhot jatkui-
vat myös kevään ajan. Ky-
lällämme on ollut käynnissä 
kaksi eri kerhoa, joista toinen 
on ollut monitoimikerho ja 
toinen liikuntakerho. Kerhot 
ovat työllistäneet myös ky-
lämme nuorisoa. Lapsia ker-
hossa on riittänyt parhaim-
millaan 27 lasta. Mukavaa 
touhua on siis lapsille riittä-
nyt. Kerhojen on tarkoitus 
jatkua taas syksyllä.

Alkutalven ja kevään ai-
kana Kipinässä on pidetty 
koulun alueella sijaitsevaa 
latua kunnossa vapaaehtoi-
sen latupartion voimin. Tal-
kooväkeä ladun ylläpitoon 
on onneksi löytynyt hienosti.

Kylämme on saanut ke-
vään aikana uusia, nuo-
ria asukkaita ja vauvojakin 
on tälle vuodelle syntynyt. 
Iloksemme voimme myös 
todeta, että mökkiläisetkin 
on kevään myötä palanneet 
viettämään aikaa Kipinän 
kauniisiin maisemiin!

Uudet kauan kaivatut il-

Kipinässä aktiivista toimintaa

Kipinän kyläseura muistaa kyläl-
le syntyneitä vauvoja Anna Rie-
pulan kutomilla villatöppösillä.

Hannu ja Lasse Riepulan 
valmistamat komeat ilmoi-
tustaulut.

Uudet ilmoitustaulut tulos-
sa kylälle.

Kipinän kyläjuhlasta vuonna 2020. Tänä vuonna on luvas-
sa vielä vauhdikkaampaa menoa.

moitustaulut ovat tulollaan 
ja komeat niistä tuleekin! 
Hannu ja Lasse Riepula ovat 
uusia tauluja työstäneet ke-
vään aikana. 

Kyläjuhlaa odotetaan
Tällä hetkellä Kyläjuhlan 
järjestelyissä on täysi to-
hina päällä. Tulossa on ai-
van mahtava tapahtuma 
3.7. Vähkyrän rannassa. Elä-
vän Iijoen soutajien kosken-
laskua voi ihailla noin kello 
15 jälkeen ja paikalla esittää 
live-musiikkia New Oulu 
Small Bang. Perinteistä lo-
hisoppaa lisukkeineen on 
tarjolla tapahtuman ajan. 
Koko perheen tapahtumas-
sa on tietenkin tarjolla myös 
lapsille kivaa ohjelmaa.

Kesän ja syksyn aikana 
on tulossa myös muita mu-

kavia koko perheen tapah-
tumia. Tapahtumia on tar-
koitus järjestää yhdessä 
muiden yhdistysten kans-
sa. Niistä ilmoitamme lisää 
myöhemmin.

Syksymmällä on tarvet-
ta reippaalle talkooväelle. 
Koululaisille olisi tarkoitus 
raivata talveksi latureitti ta-
saisempaan maastoon ja li-
säksi rakennamme kauan 
odotetun frisbeegolf-radan 
koulun alueelle koululais-
ten, kyläläisten ja kaikkien 
muidenkin käyttöön, mikäli 
rahoitus asiaan järjestyy. 

Syksyllä teemme myös 
koko kylän retken, mikäli ti-
lanne sen sallii. 

Tervetuloa mukaan Kipinän kyläseuran 
toimintaan! Pidetään kylä vireänä!

Sanna Parkkila Kipinän kyläseura ry

Leffaherkut. Lasten kerhon leffapäivä.

Lasten kerhon kevätret-
ki Kalastuskeskukseen 
makkaranpaistoon.

Paavon muistolle
Kiitos sinulle rakkaimpani,
olit kallein päällä maan.
Annoit voiman, uskalluksen,
jota arkeen tarvitaan.
Olet mennyt, olen yksin

perääsi näin huutaen
äänettömän huokauksen:
olet rakkain, tiedät sen.
On vain hiljaisuus ja 
sanaton suru.

Kaarina

335 
KERTAA 
KIITOS

#pöllintekojärkeä Vesa Riekki
#halontekojärkeä  Marko Koivula
#munkintekojärkeä Mari Kälkäjä
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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 
osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan ilmoittaa yhteystietosi ja henkilö-
tunnuksesi laskutusta varten.

PUDASTORI
KUN HALUAT 

PÄÄSTÄ EROON  
TARPEETTOMAKSI  

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA  PUDASTORILLA.

Jalkapallokoulu on Suojalinnalla joka päivä klo 11-13.
Osallistumismaksu 10€. 

Ilmoittautumiset: fckurenpojat@hotmail.com

Hippo-jalkapallokoulu 
4-12- vuotiaille
ma-pe 12.-16.7.

 (2009 ja myöh. syntyneet)

VUOKRATTAVANA

Vuokrattavana yksiö 33,5 m2 
kerrostalossa. P. 0400 345 
466.

10. Korentokangas-juoksu 
juostiin tuulisessa säässä

Korentokankaalla Hirvas-
koskella juostiin lauantaina 
12.6. jo kymmenettä kertaa 
puolimaratonia ja lyhyem-
piä matkoja. Sää oli poutai-
nen, mutta tuulinen. Tuuli 
nappasi telttakatoksen mu-
kaansa, mutta onneksi il-
mankin pärjättiin. Lieneekö 
se vaikuttanut myös puoli-
maratoonareiden määrään, 
heitä oli tällä kertaa normaa-
lia vähemmän. 

Alle 12-vuotiaiden sar-
jassa juosseiden lasten kes-
ki-ikä taisi olla kahdeksan 
vuoden paikkeilla, ikähai-
tarin ollessa 5 – 11 vuotta. 
Niin vain pienimmätkin jak-
soivat kirmata koko purura-
dan iloisesti ympäri. Kaik-
ki lapset saivat palkinnoksi 
pokaalin lisäksi tötterölahja-
kortin lettukahvilaan. 

Puolimaratonilla kovinta 
vauhtia piti Jukka Illikainen 
ja 12,9 km:n matkalla Mari 
Laakkonen.

Mirja Laakkonen

Tulokset:
P 12 1. Aapeli Liikanen 9.18, 2. 
Niko Kuopus 11.38, 3. Teodor 
Liikanen 11.39, 4. Toni Kuopus 
14.27. T12 1. Iiris Piri PuU 8.20, 
2. Sara Siivikko 12.52, 3. Fiona 
Liikanen 13.12. T14 1. Silja Ala-
häivälä PuU 7.51. M 12,9 km 
1. Jyrki Holmström PuU/SoVe 
56.22, 2. Antti Pohjanvesi PuU/
SoVe 57.17, 3. Sauli Kuopus 
PuU/SoVe 57.35, 4. Janne Kaup-
pila 1.00,03, 5. Keijo Pulkkinen 

Korentokankaalla Hirvaskoskella juostiin lauantaina 12.6. jo kymmenettä kertaa puolima-
ratonia ja lyhyempiä matkoja.

Lasten sarjojen juoksijoita palkintojen kanssa. Jokainen sai myös jäätelötötterön lahja-
kortin lettukahvilaan. 

Puolimaratonin yleisen sar-
jan voitti Jukka Illikainen. 

KeMaKi 1.05,51, 6. Matias Kuk-
ka Tampere 1.11,57, 7. Pekka 
Kuivalainen 1.17,25.  N 12,9 
km 1. Mari Laakkonen PuU/
SoVe 52.05, 2. Marika Krohns 
PuU 57.19, 3. Marjo Vesala Kui-

vA 1.04,28, 4. Kati Kuivalainen 
1.17,20. M yl. 21,1 km 1. Juk-
ka Illikainen Pudasjärvi 1.40,40. 
M40 21,1 km Jorma Puurunen 
PuU 2.29,46. M50 21,1 km 
1. Pekka Kukkula IiY 1.41,40, 2. 

Taisto Latvalehto LNM 1.50,22, 
3. Pekka Laurila-Harju KiimU 
1.51,17. N50 21,1 km 1. Satu 
Siika-aho OlsHe 2.01,45. M60 
21,1 km 1. Taisto Puurunen 
OlsHe 1.46,56. 

Hetejärven 
vesiosuuskunnan
vuosiKoKous

Hetepirtillä 
to 24.6.2021 klo 19.00 alkaen.

Sääntömääräiset ja esille tulevat asiat.
Tervetuloa!

Hallitus

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: www.pudasjarvilehti.fi

Pintamon Kyläseura on laa-
jentamassa kylätalon toi-
mintaa karavaanaritoimin-
taan, jota on tosin ollut 
pienimuotoisesti jo aikai-
sempinakin vuosina. Ka-
ravaanialueella on kesä-
kuussa järjestetty jo kahdet 
talkoot. Ensimmäisiin puh-
distustalkoisiin osallistui 
16 henkilöä, mukana kolme 
mönkijää peräkärryineen. 
Karavaanarialue valmistuu 
tänä kesänä. Lupa-asiat ovat 
kunnossa, joten rakentami-
nen on voitu aloittaa sen-

kin suhteen. Kota-sauna -ra-
kennukseen on saatu Oulun 
Seudun Leaderin avustuk-
sesta myönteinen päätös. L

Kylätalolla ovat ensim-
mäiset tanssit juhannuslau-
antaina 26.6. alkaen kello 
20. Tahdit takaa Pintamol-
la tuttu esiintyjä Raimo Laa-
manen. Juhannuksen jäl-
keen tanssitaan perjantaina 
9.7., jolloin tahdeista vastaa 
Rainer Bolström. Jatkoakin 
tanssikesälle suunnitellaan.

Paavo Holappa

Karavaanarialuetta 
talkoiltu kuntoon

Pintamolla

Puu/yu – jaosto
aitajuoKsuKaRnevaalit 

ma 21.6. klo 18.00. 
T/P 7 v. , 8–9 v., 10–11 v., 12–13 v., 14–15 v.
Juostaan kaksi kertaa pika-aidat ja kerran 200 m aidat.

Ilm. 17.45 ja yhteinen verryttely klo 18.00.
Palkinnot. Vanhemmat toimitsijoina.

sarakylän alueen kyläseura ry:n 
vuosiKoKous

tiistaina 29.6. klo 18.00 
Sarakylän entisellä K-kaupalla.

Esillä vuosikokous- ym. asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus
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Hyvin usein Oulunkaarella-
kin ollaan hyväksymässä mm 
perheitä sekä lasten ja nuor-
ten hyvinvointia koskevaa, 
pitemmän aikavälin suunni-
telmaa ja henkilöresursseja 
viranhaltioiden riittävyydes-
tä. Kuitenkin, kun jokin per-
he tarvitsee pikaisesti apua ja 
avun tarve on akuutti, ei tah-
dota apua saada. On se tut-
tu vastaus; ”otetaan yhteyttä 
mahdollisimman pian”. 

Perheitä on monenlaisia 
ja monenlaista tarvetta var-
maan arjessa ilmenee ja on 
ollut avuntarve jo pitemmän 
aikaa. Kynnys avun pyytä-
miseen on valitettavasti usein 
liian korkea. On usein keskus-
teltu siitä, miten voisi lasten ja 
nuortenkin kannalta yrittää 
vaikuttaa jo ennakolta ja apua 
tarjota mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa. 

Olen sitä mieltä, että lap-

set ja heidän hyvinvointiinsa 
kannattaa satsata. Se on kun-
nan ja koko yhteiskunnan 
kannalta parhainta tulevai-
suuden elämän takuuta. 

Perheiden tukeminen vai-
keissakin asioissa on ensi-
arvoisen tärkeää ja mah-
dollisuuksien mukaan jo 
ennakkoon. Lapsi tarvitsee 
sen turvallisen olontunteen. 
Eräs lapsi oli äitinsä vieres-
sä iltasella kalittanut (puhu-

nut) ja äiti oli kääntynyt se-
lin lapseen. Lapsi oli sanonut, 
että käänny äiti, puolin toisin 
ja ojentanut pikku kätensä ha-
limaan. 

Toivotan hyvää alkanutta 
kesää kaikille ihmisille ja jak-
samista, vaikka joskus on vä-
hän vaikeampaakin.

Erkki Honkanen
kuntavaali-
ehdokas (Vas.)

Lapsien ja nuorten hyvinvointiin kannattaa satsata

Terveyskeskuksissa yleistyy 
hyvää vauhtia omahoita-
ja-omalääkäri –työparityös-
kentely. Työparissa lääkäri 
tekee tarkan hoitosuunnitel-
man potilaalle ja hoitajan on 
helppo sitä noudattaa. Po-
tilaiden hoitosuunnitelmat 
ovat tässä mallissa paran-
tuneet ja potilaat ovat otta-
neet omahoidon paremmin 
asiakseen. Samalla terve-

yskeskustyö tehostuu, kun 
omat potilaat opitaan tunte-
maan paremmin.

Suunnitelmallisuuden 
lisääntyessä nähdään tar-
kemmin, missä tarvitaan 
ennaltaehkäisevää työtä. 
Työparityöskentelyn an-
siosta terveyskeskusten jo-
not ovat lyhentyneet, eikä 
pitkittyneet vaivat kuor-
mita päivystystä. Omalää-

käri-omahoitaja –työparin 
alueet kannattaa suunnitel-
la sopivan kokoisiksi, jottei 
työtä tule yhdelle parille lii-
kaa. Uusi työtapa uudistaa 
terveyskeskusten toimintaa 
ja tuottaa asiakkaalle koko-
naisvaltaisen hoidon. Tätä 
mallia on kokeiltu myös Pu-
dasjärvellä ja se kannattai-
si johtaa pysyväksi käytän-
nöksi. Se olisi asiakkaiden 

etu.
Tämmöinen malli on 

kaikkien pudasjärveläisten 
etu. Valituksi tullessani ajan 
mallia käytettäväksi meillä-
kin, koska on havaittu mal-
lin taloudellisuus muualla. 

Kari Salmela
kuntavaali-
ehdokas, 
Keskusta (sit.)

Terveydenhuolto tehokkaammaksi 
eli pallottelu kannattaa lopettaa

Lämpimät 
kiitokset 

äänestäjilleni!
Juhani Jurmu

PUDASJÄRVEN VIRTUAALINEN

KESÄKONSERTTI
25.6. klo 18.00 alkaen osoitteessa
www.pudasjarvi.fi/kesakonsertti

Kiitoksia äänestäjille 
luottamuksesta.

Antti Tihinen

Lämmin Kiitos 
äänestäjilleni

osoittamastanne 
luottamuksesta ja 

tuesta. 
Kauko 

Seppänen

Ape Nieminen
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Lämmin kiitos 
äänestäjilleni ja tukijoilleni!

Lämmin kiitos 
äänestäjilleni.
Juho
Kellolampi

Kiitos 
kaikille 

äänestäjille.
Työ jatkuu. 
Marja Lantto

Lämmin 
kiitos 

äänestäjille ja 
tukijoukoille! 

Jouni 
Vengasaho 

Raimo Tervonen

Kiitokseni 
äänestäjille!

Kiitos saamastani 
luottamuksesta.

Reijo Talala

TULE TAPAAMAAN
Keskustan ehdokkaita

Kuusamon torille la 12.6. klo 9-12.
Tarjolla mukavia keskusteluja ja 

kuumaa makkaraa.
Tarjoamme su 13.6. perinteiset

VAALIKAHVIT
vaalituvalla klo 12-18,

os. Ouluntaival 2, Kuusamo.

Aloitamme
VAALIVALVOJAISET
vaalituvalla su 13.6. klo 19.30.

Lämpimästi Tervetuloa!

TULE TAPAAMAAN
Keskustan ehdokkaita

Kuusamon torille la 12.6. klo 9-12.
Tarjolla mukavia keskusteluja ja 

kuumaa makkaraa.
Tarjoamme su 13.6. perinteiset

VAALIKAHVIT
vaalituvalla klo 12-18,

os. Ouluntaival 2, Kuusamo.

Aloitamme
VAALIVALVOJAISET
vaalituvalla su 13.6. klo 19.30.

Lämpimästi Tervetuloa!

Iloiset ja 
nöyrät 

kiitokset 
äänestäjilleni.

Sointu Veivo

Kesäiset kuntavaalit on käy-
ty. Mieli on aurinkoinen. 
Työ pudasjärvisten par-
haaksi jatkuu. Kiitos kaikille 
vaaleissa äänestäneille! De-
mokratia on arvokas asia.

Vaalien tulosta on analy-
soitu kantilta jos toiseltakin. 
Kevättalvella vaalien lähes-
tyessä alkoi kuulostaa sil-
tä, että kuntaa on hoidettu 
huonosti ja pitäisi jarruttaa 
ja peruuttaa kovastikin. Kie-
lenkäyttö oli kovaa, mutta 
todellisia uusia ratkaisueh-
dotuksia ja mahdollisen 

etenemisen reittejä ei juuri-
kaan esitetty.

Vaalitulos osoittaa mie-
lestäni sen, että Pudasjär-
vellä kuntalaiset haluavat 
asioita hoidettavan raken-
tavasti, maltillisesti, mutta 
rohkeasti eteenpäin pitäjää 
vieden. Tämä on hyvä tieto 
ja antaa terveet suuntaviivat 
Pudasjärven tulevalle kehit-
tymiselle. 

Demokratian toimimi-
nen edellyttää hyvää kes-
kusteluilmapiiriä. Ymmär-
rystä siitä, että kuntalaisten 

valtuustoon äänestämien 
erilaisten ihmisten yhdes-
sä käymä keskustelu tuottaa 
monipuolisen tiedon ja nä-
kemyksen, joka parhaisiin 
päätöksiin tarvitaan. Jokai-
sella on osaamista ja koke-
musta annettavaksi yhtei-
sen hyvän eteen.

Politiikkaa kuvataan mo-
nesti räiskyvänä lajina. Aja-
tellaan, että poliittisessa 
keskustelussa voi päästää 
ilmoille mitä vain ja miten 
vain. Yhteisten asioiden hoi-
to perustuu kuitenkin mitä 

suurimmassa määrin luot-
tamukseen ja ihmisten vä-
liseen kunnioitukseen. Yh-
teistyössä ihmiset saavat 
paljon aikaan. Yhteisen te-
kemisen mieltä toivon uu-
delle valtuustolle. Se on pe-
rusta pitäjämme tulevalle 
myönteiselle kehitykselle, 
joka on varmasti kaikkien 
yhteinen tavoite.

Anni-Inkeri 
Törmänen

Aurinkoisia tunnelmia vaalien jälkeen

Kiitos 
kaikille

äänestäjille!
Kaisa 

Nivala

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi
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Pudasjärven lukion ylioppilasjuhla Hirsikampuksella neljännen kerran

Pudasjärven lukion yliop-
pilasjuhla oli lauantaina 
1.6. neljättä kertaa (olisi vii-
des, viime vuonna yo-juh-
la vietettiin virtuaalisesti) 
Hirsikampuksen juhlasalis-
sa. Pudasjärven lukiosta sai 
valkolakin 36 uutta yliop-
pilasta. Juhlaan oli kutsuttu 
ylioppilaiden vanhemmat. 
Lukion ensimmäisen ja toi-
sen vuosikurssin oppilaita ja 
opettajia seurasi juhlaa Hir-
sikampuksen aulassa ja juh-
la välitettiin koteihin netin 
kautta. 

Rehtori Janne Salmelan 
mukaan lukiovuosi 2020-
2021 jää mieleen koronavuo-
tena. Se on vaikuttanut kaik-
keen täällä kampuksellakin. 

-Elämme myös suurien 
muutosten aikaa toisella as-
teella. tänä vuonna astuu 
voimaan oppivelvollisuu-
den laajentaminen 18 ikä-
vuoteen. Uusi laki koskee 
jo tänä keväänä peruskou-
lun päättötodistuksen sa-
via. Jatkossa oppivelvol-
lisuus päättyy, kun nuori 
suorittaa toisen asteen tut-
kinnon tai täyttää 18 vuotta. 
Käytännössä tämä tarkoittaa 
myös toisen asteen maksut-
tomuutta eli tuleville lukion 
ykkösille oppimateriaalit ja 
opiskelussa tarvittavat lait-
teet, kuten tietokoneet, tarjo-
taan käyttöön maksutta. 

Myös lukion opetussuun-
nitelma uudistuu ensi syk-
systä alkaen. Suunnitelma 
on menossa kaupunginhal-
lituksen hyväksyttäväksi 
kesäkuussa ja se astuu voi-
maan elokuun alusta alkaen, 
totesi Salmela. 

Salmela totesi tyytyväi-
senä, että koronasta huo-
limatta pystyttiin järjestä-
mään lukion humupäivät, 
penkkariajelut toukokuus-
sa ja vanhojen tanssitkin 
touko-kesäkuun vaihtees-
sa. Ylioppilasjuhliin pääsi-
vät vanhemmat paikan pääl-
le koululle. 

Pudasjärven lukio 
hyvä valinta
Ylioppilaan puheen pitänyt 
Aliina Ojala ei kertonut us-
koneensa, että maantiedon 
kurssilla auringon rakennet-
ta opiskellessaan törmäävän-
sä lähes päivittäin korona-sa-
naan. 

-Tästä auringon uloim-
masta kaasukehästä nimen-
sä saanut virus kuitenkin 
vaikutti pandemiana lukio-
aikaamme etäopetuksen 
muodossa niin toisella kuin 
kolmannellakin vuodella. 
Koronan vaikutus lukiolais-
ten sosiaaliseen elämään oli 
kiistaton. 

Pudasjärven lukio on 
erinomainen paikka käy-
dä lukiota. Meillä on oikein 
mallikas henki niin oppilai-
den kuin opettajienkin kes-
kuudessa. Myös opetus lu-
kiossamme on laadukasta. 
Tosin toisella vuodella meil-
lä oli yhdellä ruotsin kielen 
kurssilla viisi eri opettajaa. 
Opettajilta on saatu myös 
hyviä neuvoja käytännön 
elämään. Pudislukio on use-
ampaankin otteeseen loistaa 
arvosanoillaan jopa valta-
kunnan tasolla. 

Nyt on meidän vuorom-
me puhjeta kukkaan, näyt-

tää muille ja muuttaa maa-
ilmaa parempaan suuntaan. 
Jokainen urapolku on yhtä 
arvokas ja tärkeintä on, että 
valitsee polkunsa juuri niin 
kuin itse tahtoo. Joskus muil-
takin kannatta ottaa vastaa 
apua reitin valitsemiseen tai 
sen tamppaamiseen. Hyvä ja 
simppeli nyrkkisääntö elä-
mään on tarttua itse sahan 
varteen ja alkaa raivata tietä 
kohti omia unelmiaan, totesi 
ylioppilas Ojala. 

Uskokaa unelmiinne
Pudasjärven seurakunnan 
tervehdyksessään seurakun-
tapastori Jari Valkonen ke-
hotti uskomaan unelmiinne, 
itseenne ja tulevaisuuteen. 

-Olkaa avoimet ympä-
röivälle maailmalle, tart-
tukaa sen tarjoamiin mah-
dollisuuksiin ja tehkää oma 
osuutenne maailman muut-
tamiseksi sellaiseksi, että 
täällä olisi tulevienkin suku-
polvien hyvä elää. Teissä on 
tulevaisuus – te olette tule-
vaisuus, lausui Valkonen. 
Puheensa päätteeksi hän ja-
koi seurakunnan stipendit. 

Ylioppilaat saapuivat juh-
lasaliin Sibeliuksen Karelia 
suite – alla Marsian tahditta-
mana. 

Marilaisia kansanrunno-
ja lausuivat Sofia Harju ja 
Niilo Talala. Laulu ja mu-
siikkiryhmä Essi Hanhela, 
Essi Törmänen ja Sari Turu-
nen esiintyivät ylioppilaak-
si julistamisen jälkeen. Pe-
rinteinen Gaudeamus Igitur 
ja Suvivirsi laulettiin yhteis-
lauluna.

Juhlan lopuksi ylioppilaat 

poistuivat salista kulkueena 
ryhmäkuvaan, jonka jälkeen 
kävivät luovuttamassa ruu-
sun aulassa olevan sankari-
vainajien muistolaatalle. 

Vuoden 2021  
ylioppilaat
Ervasti Noomi, Haataja Eetu, 
Hanhela Essi, Hankkila Pau-
li, Hemmilä Jenna, Hirvas-
niemi Anni, Hyvärinen Vil-
ma, Hökkä Julia, Juutinen 
Aleksi, Kellolampi Sakari, 
Kemppainen Jenni, Koivu-
kangas Iida, Kosamo Ossi, 
Kälkäjä Veera, Laakkonen 
Kasper, Lehtola Riikka, Lii-
kanen Minnaliina, Lohilah-
ti Sami, Löppönen Luukas, 
Manninen Jenna, Nieme-
lä Pieta, Niskala Noa, Oja-
la Aliina, Ojala Juho, Pätsi 
Emma, Ranua Juri, Riikola 
Sonja, Ronkainen Jussi, Ruo-
kangas Jaakko, Räisänen Sal-
la-Maaret, Saarijärvi Mika, 
Sainsalo Moona, Salmi Niko, 
Takkinen Tinja, Tuohimaa 
Hannes, Vääräniemi Reino. 

Stipendit ja palkinnot
Pudasjärven kaupunki Pieta 
Niemelä, Aliina Ojala, Noo-
mi Ervasti ja Luukas Löppö-
nen, Pudasjärven seurakunta 
Essi Hanhela ja Eetu Haata-
ja, Profin Oy Jenna Manni-
nen ja Anni Hirvasniemi, OP 
Pudasjärvi Riikka Lehtola ja 
Eetu Haataja, LC Pudasjärvi 
Essi Hanhela, LC Pudasjär-
vi Hilimat Noomi Ervasti, Ii-
jokiseutu Aliina Ojala, Kale-
va-lehti Luukas Löppönen, 
Long Play -vuosikerta Pieta 
Niemelä, Pudasjärven luon-
nonsuojeluyhdistys Sakari 
Kellolampi, Paavo Tolosen 
säätiö Veera Kälkäjä, Asun-
toinsinöörit Oy Reino Väärä-
niemi, MLL Essi Törmänen, 
Kontiotuote Oy Juho Ojala, 
Senioriopettajat Emma Pät-
si, MAOL-Oulun seutu ry 
Aliina Ojala, Lukiodiplomi 

Todistukset jakoivat apulaisrehtori Juha Pätsi ja rehtori 
Janne Salmela. Ylioppilaat niiasivat tai kumarsivat pois-
tuessaan lavalta. Juri Ranualla oli erilainen, persoonalli-
nen kumarrus, joka sai muiden ylioppilaiden ablodit.

Hirsikampuksen juhlasalissa vietettiin jo neljäntenä keväänä ylioppilasjuhlaa. Olisi jo vii-
des, mutta viime vuonna juhla vietettiin virtuaalisesti. Tänä vuonna yleisönä olivat vain 
oppilaiden vanhemmat. 

Uuden ylioppilaan puheen 
piti Aliina Ojala. Marilaisia kansanrunoja esittivät Niilo Talala ja Sofia Harju. 

Laulu ja musiikkiryhmä Essi Hanhela, Essi Törmänen ja 
Sari Turunen esiintyivät ylioppilaaksi julistamisen jälkeen.

Vuoden 2021 ylioppilaat yhteisessä kuvassa Hirsikampuksen yläkerran portailla. Yh-
teiskuvan jälkeen ylioppilaat luovuttivat yhden ruusun aulassa olevan sankarivainajien 
muistolaatan yhteyteen. 

Ylioppilaaksi julistaminen ja valkolakki paikoilleen todistuksien jakamisen jälkeen. 

Noomi Ervasti, Kemia-leh-
ti Emma Pätsi  ja Mira Saa-
rijärvi, Pohjola Norden Alii-
na Ojala.

Lukion stipendit 
Erinomainen menestys 
yo-tutkinnossa Noomi Er-
vasti, Luukas Löppönen, Pie-
ta Niemelä ja Aliina Ojala, 
hyvästä menestymisestä ja 
asenteesta Niko Salmi, Moo-
na Sainsalo, Pauli Hankkila, 
Sami Lohilahti, Salla-Maa-
ret Räisänen, Jenni Kemp-
painen, Julia Hökkä, Jenna 
Hemmilä, Lauri Vääräniemi. 
Musiikillinen toiminta Essi 
Hanhela, Vilma Hyväri-
nen, liikunta-ansioista Jenna 
Manninen ja Eetu Haataja, il-
mailulinja Vilma Hyvärinen.

1-2 lk
Uusiouutiset-lehti Viivi Syr-
jä, Sverigekontakt i Finland 
Jesse Pyykkönen ja Minja 
Väyrynen, Kemia-lehti Jan-
ne Vääräniemi, Jesse Pyyk-
könen, Joonas Mattila, Antti 
Rytinki, Niila Ervasti, Opin-
tomenestys ja hyvä asen-
ne Antti Rytinki, Ennama-
ri Pihlaja, Jesse Pyykkönen, 
Viivi Syrjä, Joonas Mattila, 
Aino Ojala, Janne Vääränie-
mi, Minja Väyrynen, aktiivi-
nen toiminta tutoreissa Jere 
Laitinen ja Otto Ekdahl. 

Kun Pudasjärvi Ruotsiin 
lähti -teoksen ohjausryhmä 
lahjoitti ylioppilaille kirjan. 
Todistuskansiot oli lahjoit-
tanut Pudasjärven Osuus-
pankki. HT


