
nro 14 2018

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Juha-papin läksiäisissä 
tarinoita, musiikkia ja 

naurua s. 4

Metsäpäivä täytti torin 
yleisöstä s. 8-9

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 6.4.2018
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Pilkit 13-15.4.2018
PE 13.4. KLO 18-20

Lohipilkki kalastuspuistossa

LA 14.4. KLO 12
SM-Sprinttipilkki

LA 14.4. KLO 13-15
Pääkilpailu

SU 15.4. KLO 12-14
Pääkilpailu

HAUSKAA OHJELMAA KAIKENIKÄISILLE
KOKO VIIKONLOPUN AJAN!

Voittajille taas huippupalkinnot joka kisassa,
lisäksi kahden päivän suurin saalis,

kahden päivän pienimmän ja suurimman
kalan saanut palkitaan. Myös lasten-ja nuorten sarja pääkilpailuissa.

Majoitus ja lisätiedot
www.paljakka.fi

kisainfopuhelin: 044 748 6667

FACEBOOK.COM/
PALJAKKA.FI

Tervetuloa seuraamaan kisoja!

Snowmobile Race
Pikku-Syöte la 7.4.

Taivalkosken Kelkkailijat
Lisätietoja puh. 040 540 3952.

Taivalkosken Kelkkailijat Ry järjestää 
la 7.4. Pikku-Syötteellä, 
os. Pikkusyötteentie 5.

Länsirinteentie on suljettu kisapäivänä klo 8.-17. Paikalle tulee opas-
teet sekä sulkumiehet. Sprinttirata menee osittain olemassa olevaa 
kelkkauraa pitkin, joten reitillä on myös sulut Posion suunnasta, Tai-
valkosken suunnasta Kettumaan ja Kelosyötteen kautta sekä Isol-
ta-Syötteeltä päin tulevilla urilla. Kisarata ylittää myös hiihtolatuja, 
joten sielläkin on sulut. Luokanlenkillä 2 ylityspaikkaa sekä Lohilam-
melle menevällä ladulla 1 paikka. Sulkupaikossa on miehitys, mutta 
noudattakaa silti äärimmäistä varovaisuutta mikäli liikutte alueella.

Molemmat kisat 
alkavat klo 11.00. Yleisöllä on 

kisa-alueelle vapaa pääsy

Rinnekiihdytyskisat, 

Hillclimb King&Queen 2018 sekä 

SM-Sprint kauden 2018 päätöskisan.

Tarkemmat kisatiedot löytyy netistä
www.taivalkoskenkelkkailijat.fi/Tapahtumat/

Näe elämä omalla tyylilläsi

S I S Ä LTÄ Ä  K E H Y KS E T  J A  L I N S S I T
KAIKKI SILMÄLASIT

-40%
KAIKKI AURINKOLASIT-25%

VOIMAKKUUKSILLA TAI ILMAN

Bonus tuplana  

 8.4. asti!

T O M M Y  H I L F I G E R

T E D  B A K E R

K A T E  S PA D E

MYYMÄLÄ: PUDASJÄRVI, TORITIE 1, P. 08 822 416 

VA R AA A I KA O S O I TT EESTA S I LM AAS EM A.FI TA I S O I TA 0 8 822 41 6
Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia (sisältää kehykset ja linssit) eikä sitä voi yhdistää 
muihin etuihin. S-Etukortilla Bonus tuplana 8.4.2018 mennessä maksetuista ostoksista. Lah-
joitamme jokaisesta optikon näöntutkimuksesta 1 €:n Näkövammaisten liitto ry:n opaskoi-
ratoimintaan, optikon näöntutkimus nyt 10 € (norm. 35 €). Tarjous voimassa 30.4.2018 asti.

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 

Puh.  020 752 8260

HÖYRYPUHDISTIN 
KÄRCHER SC 
1 FLOOR KIT

Kompakti höyrypuhdistin kotikäyttöön. 
Ottoteho 1200 W, höyrypaine enintään 
3,0 bar. Kaksi jatkoputkea, lattiasuutin, 
käsisuutin, kohdesuutin ja pyöreä harja.

Moottori 
1200 W. Säiliö 
muovia 12 l.

7900

5490

MÄRKÄ-/KUIVAIMURI 
KÄRCHER WD2.200

Puh. 044 978 6084.
www.medipudas.fi
info@medipudas.fi

AUKIOLOAJAT: 
ma-pe 10-18 ja 

la 11-16

Kauppatie 1 L 3 Pudasjärvi (samassa talossa Apteekki).

SAIRAANHOITAJA 
Vesa-Matti Ritola

LÄÄKÄRI 
Ilona Ritola

UUSI LÄÄKÄRIASEMA 

MEDIPUDAS 
PALVELUT
Lääkärin vastaanotto, 
työterveys, laboratorio, 
rokotukset, 
terveystarkastukset.

AJANVARAUS
Puhelimella tai netissä. 
Joustavasti asiakkaidemme 
tarpeiden mukaisesti
p.044 978 6084

AVAJAISET
pe 6.4. klo 11-17, 

tarjolla kahvia, 

pullaa ja arvonta! 

Tervetuloa! 

UHKAAKO  TULVA?
Älä luota vain miesmuistiin vaan selvitä oman alueesi 
tulvariski tulvakartalta: www.ymparisto.fi/tulvakartat

Tulvaan tulee varautua omatoimisesti. 
Ajankohtaisimman tiedon tulvatilanteesta ja ohjeita 

tulviin varautumiseksi löydät helposti: 
www.ely-keskus.fi/web/poptulvat

TULVATIETO on Ylivieskan kaupungin ja 
pelastuslaitosten toteuttama hanke, joka tiedottaa tulviin 

varautumisesta Pohjois-Pohjanmaalla. Tiedotamme 
myös Facebookissa ja Youtubessa!

Lisätiedot: Laura Liuska, laura.liuska@ylivieska.fi,              
puh. 044 4294 235

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

OULUN PESULAPALVELU
   

  

 

 

 
 
 

 Pesulapalvelut 
laadukkaasti ja kattavasti 
• matot
• vuodevaatteet
• liinavaatteet
• pöytäliinat
• verhot

• työvaatepesut
• vaatepesut 
  (takit + käyttö-
  vaatteet)
• yms.

Ilmainen 

kuljetus!

OULUN PESULAPALVELU
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Matto- ja vuode- 
vaatepesuista 
(vesipesu)
Tarjous voimassa 6.-30.4. aikana tuoduille tuotteille. 

-15%
OULUN PESULAPALVELU

Vastaanottopiste: Perhemarket
Pietarilantie 48, Pudasjärvi

p. (08) 311 7204. www.oulunpesulapalvelu.fi

MYYNTI:
Kuljetuspudas, Teollisuustie 6, Pudasjärvi

KIRJOJA TULEE LISÄÄ PAINOSTA (vk 15)

OSTA LAHJAKSI TAI ITSELLE!  
Pudasjärven Kuorma-autoilijain 

historiakirja

35€
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa 8.4. kello 10, toimittaa Timo Lii-
kanen, saarnaa Eeva Pouke, kanttorina Keijo Piirainen, 
musiikkiavustus Eero Mikkonen. Messu on katsottavissa 
suorana videolähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta.
Naistenpäivä seurakuntakodissa su 8.4. alkaa kello 10 
messulla. Vieraana naistenpäivässä Uusheräyksen toimin-
nanjohtaja Eeva Pouke. 
Pekka Laukkarinen Duo Unelmia-konsertti, seurakunta-
kodissa ma 9.4. kello 18. Vapaa pääsy.
Riekinkankaan hautausmaan kesätöihin palkataan arpo-
malla kahden viikon mittaisiin työsuhteisiin 10 nuorta, jotka 
täyttävät 16 vuotta viimeistään 31.5.2018. Työaika ajoittuu 
kesä-heinäkuulle. Hakiessasi kerro yhteystiedot, ikä ja li-
säksi jos on ajankohta joka ei käy. Hakemukset 30.4. men-
nessä  sähköpostitse pudasjarvi.srk@evl.fi tai puhelimitse 
08 882 3100 (kello 9–15). 
Kuorot: eläkeläisten musiikkipiiri ke 11.4. kello 13, kirkko-
kuoro to 12.4. kello 18.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kello 
10-13. 
Ystävänkammari seurakuntakodissa to 12.4. kello 12.
Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 9.4. kello 11.
Kaiken kansan sauvakävely tiistaisin kello 17.15, käve-
lylenkin jälkeen kahvia/teetä tarjolla Kanttorilassa, lopuksi 
hiljennymme hartauteen. Voit kävellä myös ilman sauvoja.
Naisten Pankki Kanttorilassa to 12.4. kello 18.
Lähimmäisten kokoontuminen seurakuntakodissa ma 
16.4. kello 15 Vanhuspalvelu- ja omaishoito- sekä perhe-
työasioista keskustelemassa Suoma Ojala ja Jaana Kol-
vanki.
Perhekerho seurakuntakodissa ke 11.4. kello 10–13 ja ilta-
perhekerho seurakuntakodissa ma 9.4. kello 17–19.
Lapsiparkki seurakuntakodissa maanantaisin kello 13–15 
ja perjantaisin kello 9.30–12.00,  ilmoittautumiset lastenoh-
jaajille p. 040 743 4896 (Emmi), 040 586 1217 (Kerttu) tai 
040 868 4730 (Heli).
Kolmivuotissynttärit seurakuntakodissa su 15.4. kello 
13. Ilmoittautumiset 11.4. mennessä lastenohjaajille p. 040 
743 4896 (Emmi), 040 586 1217 (Kerttu) tai 040 868 4730 
(Heli).
Diakonian vastaanotto torstaisin kello 9.15-11, voit myös 
varata sopivan ajan puhelimitse Eeva Leinonen 0400 866 
480 tai Helena Koivukangas 040 175 8597.
Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan ry:llä su 8.4. kello 
13 (Iivari Jurmu, Timo Lyytikäinen).
Kastettu: Aamos Eino Aukusti Honkanen, Veera Anni Kris-
tiina Rytinki.
Haudattu: Aili Katariina Naamanka 76 v, Matti Piipponen 
68 v, Antti Juhani Erkkilä 46 v.

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 syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi Lehden sivulla on 6-palstaa

Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Ilmoitusmyynti
Riikka Takalo 
0500 910 3489 
riikka@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Teetä ja sympatiaa
Minä olen haaveilija. Kukapa meistä ei olisi edes vähän? Suoma-
laisten haaveet, unelmat ovat hyvin realistisia, mahdollisia toteut-
taa, kun vaan on rohkeutta alkaa toteuttaa ne haaveet. Miehet ja 
naiset haaveilevat erilaisista asioista. Mies haaveilee uudesta au-
tosta, ehkä moottoripyörästä ja kesämökki olisi mukava. Naiset 
taas haaveilevat rakkaudesta, hyvinvoinnista, hoikemmasta varta-
losta ja koiranpennusta.

Tärkeintä on kuitenkin haaveilla. Se ruokkii meidän mieliku-
vitusta, se antaa meille voimaa selvitä arjesta silloin kun kaikki 
ei mene niin kuin tahtoo. Joskus hyvä kirja, radiossa ohimennen 
kuultu laulu tai mukaansa tempaava elokuva riittää siihen, että aja-
tukset karkaavat muualle ja mietimme millaista elämä olisi niissä 
maisemissa, niissä tunnelmissa, joista luemme tai katsomme. Mei-
dät suomalaiset on ehkä kasvatettu liian realistisiksi, myös haavei-
den suhteen. Kuinka moni haaveilee olevansa presidentti tai ast-
ronautti? Joskus pitää unelmoida myös hulluista, epärealistisista 
asioista ja antaa mielikuvitukselle siivet. Ei pidä tyytyä siihen mikä 
on helposti saavutettavissa, vaan meillä on oikeus hullutella ja haa-
veilla. Ne voivat olla elinikäisiä haaveita tai ensi viikkoon, ensi vuo-
teen päättyviä. Tai ne ei pääty ikinä, kunhan saa haaveilla.

Ajatus, haave sapattivuodesta ulkomailla, vuodesta jolloin ei 
tule lunta eikä pakkasta, eikö kuulostakin houkuttelevalta? Mah-
dollisuus tutustua uuteen kulttuuriin ja ihmisiin ilman kiirettä tai 
kiertää ympäri maapalloa, viipyä kuukausi siellä ja toinen tääl-
lä. Kokea elämää kuin paikalliset ihmiset. Omasta mielestä täs-
sä elämäntilanteessa hieman epärealistinen, hullukin, mutta ehkä 
jonain päivänä toteutettavissa, kuka tietää? Mielikuvitus laukkaa, 
kun miettii millaisia ihmisiä kohtaa, kuinka sopeutua erilaiseen 
kulttuuriin ja temperamenttiin. Mitä mahdollisuuksia sapattivuo-
si maailmalla antaa, mitkä ovat sen uhkat? Onko vapaus sen ris-
kin arvoinen? 

Haaveet, unelmat ovat muuttuneet vuosien ja vuosikymmeni-
en kuluessa. Ainakin omalla kohdalla. Nuorempana haaveili tule-
vaisuuden ammatista, mutta ei tullut poliisia eikä lentoemäntää. 
Koulut käytiin kuitenkin ja ammattiin valmistuttiin. Ja päivääkään 
en ole alan töitä tehnyt, missähän meni vikaan vai menikö sitten-
kään vikaan ollenkaan? Haaveet ovat muuttuneet, asiat muuttuvat 
ja me muutumme. Ja hyvä niin, taisi olla Herakleitos, kreikkalai-
nen filosofi, joka totesi jo ennen ajanlaskumme alkua, että ”mi-
kään muu ei ole pysyvää kuin muutos”. Haluammeko me muut-
tua, pystymmekö me muuttumaan, tarvitseeko meidän muuttua?

Tietyt asiat tuovat elämään vakautta ja varmuutta siitä, että 
myös huomenna on asiat näin. Se luo samalla vankan turvallisuu-
den tunteen, että elämä kannattelee minua. Perhe, työ, terveys ja 
ystävät, elämän suuret tukipilarit ja kun joku näistä horjuu, tulee 
tunne, että kaikki ympäriltä kaatuu. Tässä iässä, kun keski-ikä kol-
kuttelee jo nurkan takana, perinteiset arvot tuntuvat korostuvan. 
Haave yhteisestä vanhuudesta sen rakkaan puolison kanssa, jon-
ka vierellä on kuljettu jo vuosikymmeniä. Haave, että jaksaa tehdä 
työtä ja on työ mitä tehdä. Haave terveestä elämästä ja ystävistä, 
jotka ovat tukena ja seurana.  

Haaveillaan ja unelmoidaan, mutta eletään tätä päivää ja tätä 
hetkeä. Ei murehdita tulevaa, vaikka se on ainoa asia mihin me 
voidaan todella vaikuttaa. Positiivinen mieli ja haave hyvästä elä-
mästä yhdessä niitten kanssa, joitten kanssa olemme luoneet eili-
sen, viime viikon ja vuosikymmenen, kannattelevat meitä huono-
jen aikojen yli.

Haaveilija 

Naistenpäivillä  
paneudutaan

elämän kaipauksiin
Seurakunnassa vietetään 
sunnuntaina 8.4. naisten-
päivää. Tapahtuma alkaa 
jumalanpalveluksella, jos-
sa saarnaa Eeva Pouke. 
Hän puhuu myös päivä-
tilaisuudessa. Pouke on 
Uusheräyksen toiminnan-
johtaja. Koulutukseltaan 
hän on sosionomi, diako-
ni, lähetystyöntekijä ja bib-
liodraamaohjaaja, ja on 
valmistumassa sielunhoito-
terapeutiksi. 

Naistenpäivillä paneu-
dutaan elämän kaipauk-
siin, kuinka ne ovat saa-
neet täyttyä ja mitkä ovat 
elämämme täyttymättömät 
kaipuut. Mietimme kuinka 
ne meissä vaikuttavat ja sii-
hen, miten suhtaudumme 
toisiimme, asioihin ja ta-
pahtumiin elämässämme. 

Pouket ovat asuneet Is-
raelissa ja Jerusalemissa yh-
deksän vuotta, toimien siel-
lä lähetystyössä. Eeva toimi 
Shalhevetjah-keskuksen 
toiminnanjohtajana. Kes-

kuksella on pitkä histo-
ria. Siinä on pidetty koulua 
juutalais- ja arabilapsille. 
Sillä on ollut kiinteä yhteys 
messiaaniseen yhteisöön. 
Toisena aiheena saamme-
kin kuvin ja sävelten kaut-
ta kuulla juutalaislähetys-
työstä. Hebrealaisia lauluja 
esittää Saara Pouke.

Seurakunta tiedotus 

Naisten päivien puhuja 
Eeva Pouke.

Olemmeko tulleet useinkaan ajatelleek-
si, miten suuri etuoikeus meillä on, saa-
dessamme laulaa/veisata virttä yhteisesti 
jumalanpalveluksissa ja lukuisissa muissa ti-
laisuuksissa.

Se on uskonpuhdistajamme Martti Lut-
herin ansiota, kun hän toi yhteisen virsi-
laulun kansankielellä käytettäväksi seu-
rakunnissa. Tajuammeko vieläkään tätä 
mahdollisuutta, kun vertaamme toisen 
kansankirkkomme ortodoksien liturgiaa, 
jossa kuorolle on uskottu suuri musiikilli-
nen vastuu, johon kansa osallistuu passiivi-
sena vain kuuloaistin avulla.

Luterilaisen kirkkomme virret eivät ole 
mitä tahansa lauluja, vaan monen seulan lä-
päisseitä ja lopulta kirkolliskokouksessa 
hyväksyttyjä lauluja/virsiä. Ne ovat useim-
miten teksteiltään rukousta ja kiitosta. Vir-
ren sävelmä kantaa tekstiä ja monesti pitää 
myös tekstin mielessä, jos se on unohtu-
nut. Vanhat kirkkoisät ovat todenneet vir-
sistä, että ne ovat kaksinkertaista rukousta 
ja ylistystä, kun virsissä on teksti ja sävelmä. 
Sävelmän yksi tehtävähän on tehdä teksti 
eläväksi. Luther sanoi, että kirkkomusiikki, 
johon virretkin kuuluvat, tekee mielen iloi-
seksi ja karkottaa paholaisen.

Jumalanpalvelusten, seurojen ja monien 
muiden tilaisuuksien yhteisöllisyyttä lisää 
ratkaisevasti virsilaulu, johon kaikki saa-
vat osallistua. Virret ovat monien kokoon-
tumisten runko, ja kirkkomusiikin tärkein 

elementti ainakin jumalanpalveluksissa. Jos 
yhteistä virttä eikä muutakaan musiikkia 
olisi, taitaisivat monet kokoontumisemme 
olla melko karuja.

Kun tutustumme Virsikirjan sisältöön, 
huomaamme tekstien olevan monesti psal-
mien ja evankeliumien pohjalta runoiltu-
ja, eli laulamme/veisaamme Jumalan sanaa. 
Psalmivirsiä meillä on yli 40 käytössämme. 
Muistakaamme myös, että psalmit olivat 
Jeesuksen ajan Virsikirja.

Sanat, laulu ja veisuu ovat siinä mieles-
sä eri asioita, että veisuu ja veisaaminen on 
monesti ajateltu hitaaksi ja raskaaksi lau-
lamiseksi. Ehkä näin, mutta ratkaisevinta 
on rytmi, joka on virsisävelmissäkin, kuten 
muussakin musiikissa, tärkeimpiä element-
tejä. Me kanttorit olemme paljon vartijoi-
ta virsilaulun johtamisessa, että rytminen 
poljento olisi luonteva ja tekstin mukainen. 
Sitä voimme eri tavoin uruillakin värittää ja 
ilmentää, mutta myös pilata vaikkapa liian 
voimakkaalla volyymillä.

Uruilla säestäminen on varsin myöhäi-
nen käytäntö, joka yleistyi vasta 1800-lu-
vulla, jolloin urkuja alettiin rakentaa kirk-
koihin. Urut on kuitenkin tarkoitettu 
pääasiassa urkumusiikkia varten, ei  liioin 
säestämiseen. Varsinkin barokin aikakau-
della urkumusiikkia, jota on erittäin paljon 
sävelletty, käytettiin runsaasti eri muodois-
saan jumalanpalveluksissa. Ehkä monel-
le tuttu sävellysmuoto: urkukoraali lienee 

tunnetuin. Siinä säveltäjä käsittelee virsisä-
velmää usein hyvinkin monimuotoisesti ja 
musiikillisesti rikkaasti. Suurin mestari täs-
säkin oli Johan Sebastian Bach. Hän ja myös 
muut suuret säveltäjät saivat virren voiman 
esille sävellyksen eri äänissä.

Olen myös monesti muistellut, miten 
virren voima vaikutti usein aivan konkreet-
tisesti eri laitosvierailuilla käydessämme. 
Eräskin potilas, joka oli vuosikaudet maan-
nut sairaalassa, toivoi aina jonkin mielivir-
sistään laulettavaksi. Hän osasi ulkoa var-
masti kymmeniä virsiä, onneksi osasi, koska 
näkö ja puhekin oli lähes mennyt aivo-
leikkauksessa. On arvokasta, että osaam-
me ulkoa eri asioita, vaikkapa rukouksia, 
kun emme tiedä, milloin menetämme nä-
kömme tai puhekykymme. Liikuttavinta oli 
huomata, miten hänen koko ruumiinsa vä-
risi virren voimasta. Hänen koko olemuk-
sensa eli mukana.

Jo kauan sitten hänkin on päässyt sinne 
missä veisaamme:”Siell` kaunis kannel soi, 
veisaamme virttä uutta, ei koskaan lopu se, ei 
koskaan vanhene”.

Eero Mikkonen
Kirjoittaja on Ristijärven 
eläkkeellä oleva kanttori, 
joka vierailee ahkerasti 
Pudasjärvellä. 

Virren voimasta
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Hiihtokeskus Iso-Syötteellä 
ennätyksellinen pääsiäinen
Hiihtokeskus Iso-Syötteel-
lä iloitaan loistavasti onnis-
tuneesta pääsiäissesongista. 
Myös talvikausi kokonai-
suudessaan on ollut ilah-
duttavaa seurattavaa. Jo 
edelliskausi 2016-2017 oli 
Hiihtokeskus Iso-Syötteelle 
ennätyksellinen ja kuluval-
ta kaudelta odotetaan uut-
ta ennätystä. Osaltaan siihen 
vaikuttaa myös lähes 15 pro-
sentin kasvu kausikorttilais-
ten määrässä. 

Pääsiäisenä rinteissä viih-
tyivät lapsiperheiden lisäk-
si erityisesti nuoret aikuiset. 
Alueen majoitukset olivat 
täynnä ja päiväkävijöitä riitti 
jokaisena lomapäivänä. Ko-
konaismyynti hiihtokeskuk-
sessa pääsiäisenä kasvoi 23 
prosenttia. 

- Keskitymme tarjoamaan 
laskettelevalle kansalle par-
haat mahdolliset puitteet ja 
tehty pitkäjänteinen työ kan-
taa nyt hedelmää.  Haluam-
me tarjota asiakkaille pa-
rasta mahdollista palvelua 
ja tämä näkyy muun muas-
sa tälle kaudelle lanseeratun 
uuden nettikaupan muodos-
sa, jonka avulla rinteeseen 
pääsee entistä vaivattomam-
min, kertoo hiihtokeskus 
Iso-Syötteen toimitusjohtaja 
Jorma Terentjeff. 

Pääsiäisen hienot ulkoi-
luilmat olivat osasyynä vii-
konlopun kävijämääriin, 
mutta niihin on ollut vah-
vasti vaikuttamassa myös 
hiihtokeskuksen edellisvuo-
sien jatkuva kehittäminen ja 
investoinnit. Perheille ja lap-

sille suunniteltuun Lumi-
maahaan on viiden edellisen 
vuoden aikana investoitu 
miljoona euroa. Edelliskau-
delle Lumimaahan avattiin 
uusi ankkurihissi ja kaksi 
uutta rinnettä.

- Lumimaa on Iso-Syöt-
teen sydän, joka palvelee 
juuri merkittävintä asiakas-
ryhmäämme, suomalaisia 
perheitä. Se on myös tär-
keässä roolissa kansainvä-
listen asiakkaiden kasvun 
tavoittelussa. Erotumme esi-
merkiksi isoista Alppi-koh-
teista juuri rauhallisella ja 
turvallisella harjoittelualu-
eella, jossa on hyvä opetella 
laskettelun ja lautailun salat. 
Iso-Syötteen muista rinteis-
tä riittää haastetta myös tai-
taville laskijoille, Terentjeff 

kertoo. 
Hyvin sujuneet talvet 

kannustavat alueen yrittä-
jiä kehittämään toimintaan-
sa ja investoimaan palve-
luihin. Myös Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen tulevaisuuden 
suunnitelmat johtavat kohti 
vahvempaa ympärivuotista 
matkailutoimintaa.

Iso-Syötteen ennätyskau-
si jatkuu vappupäivään 1.5. 
saakka huippuolosuhteissa. 
Huhtikuun jokaiselle viikon-
lopulle on luvassa ohjelmaa 
laskettelijoille ja lumilautai-
lijoille. 

Hiihtokeskus Iso-Syöte 
tiedotus 

Rinnetapahtumissa oli sankoin joukoin osallistujia! Kuva: Niko Häggman. 

KIRPPIS
ke-to 11.-12.4. klo 11-16. 

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

KUUSAMON MUIKKUA 
PUDASJÄRVEN TORILLA 

MA 9.4. klo 13-14.30.   
P. 044 013 1493/VILJO KARJALAINEN. SÄÄVARAUS

S-marketissa Pudasjärvellä
p. 050 386 8660
Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14
Matkahuolto: Ma-Pe 10-17

TULE OSALLISTUMAAN ARVONTAAN! 

Tuliaiset, Lahjat, 
Matkamuistot, 

Askartelutarvikkeet, 
Pelit, Lelut

...ja Paljon Muuta!

Muistathan, että 
KANTA-ASIAKKAANA 

SAAT AINA 
norm.hintaisista

tuotteista 
ALENNUKSEN!

Kevät kiireistä aikaa eduskunnassa
Kansanedustaja Niilo Kerä-
nen kertoi eduskunnan ter-
veisiä Keskustan Pudas-
järven kunnallisjärjestön 
vuosikokouksessa 25.3. kau-
pungintalolla.

Keränen otti puheen al-
kuun kantaa siihen, että ylei-
sissä keskusteluissa unoh-
detaan Sipilän hallituksen 
saavutukset verrattaessa 
lähtötilanteeseen. Keskustan 
toimia arvostellaan, vaikka 
eri arvioiden mukaan vel-
kaantuminen voi taittua jo 
vuoden 2019 aikana tai vii-
meistään 2021. 

Hallituksen toimet ovat 
vaikuttaneet mm. niin, että 
yli 70 000 perheen toimeen-
tuloa on saatu parannettua. 
Hallituksen asettama työl-
lisyystavoite 72 prosenttia 
tultaneen saavuttamaan ku-
luvan vuoden aikana. Työl-
listymiseen vaikuttaa olen-
naisesti koulutustaso, joka 
pitkäaikaistyöttömillä on 
haasteellinen. Aikuiskoulu-
tukseen panostaminen, sen 
kohdentaminen ja lisäämi-

Kansanedustaja Niilo Keränen piti eduskuntakatsauksen 
Keskustan Pudasjärven vuosikokouksessa.

nen pitkäaikaistyöttömille 
on ensiarvoisen tärkeää, sillä 
aikaisempi koulutus ei vas-
taa enää työnkuvien vaati-
muksia. 

SOTE:n osalta Keränen 
kommentoi, että vaikka me-
diassa annetaan ymmärtää 
”paletin” olevan täysin se-
kaisin, niin todellisuus on ai-
van muuta. Lisäksi median 
uutisointi aiheen ympäriltä 
on yksipuoleista ja keskittyy 
yksittäisten ihmisten irtiot-
toihin SOTE:a vastaan. 

Asiakkaan valinnanva-
paus ymmärrettävästi pu-
hututtaa ja saattaa vaikuttaa 
parhaat mahdolliset hieman 
vaikealta ymmärtää, niinpä 
Keränen kertoi kokousväel-
le esimerkillä asiakassetelin 
käytöstä. 

Asiakasseteleitä erikois-
sairaanhoitoon ei myönnä 
yksittäiset sote-keskukset, 
vaan maakunnat. Asiakas-
setelillä asiakas voi valita 
esimerkiksi vammaispalve-
lujen tuottajan, avustetun 
asumispalveluyksikön ja 

sen sijaintikunnan tai vaik-
ka leikkaustoimenpiteen 
tuottajan oman harkintansa 
mukaan. Näin ollen tarjon-
ta kasvaa, josta seuraa hoi-
toon pääsyn nopeutuminen. 
Muutos vaikuttaa kustan-
nussäästöinä, kun sairaslo-
mat eivät pitkity hoitojono-
jen vuoksi eivätkä taudit ja 
vammat pääse pahenemaan 
odotuksen vuoksi. 

- Kovasti töitä tehdään. 
Kevät tulee olemaan edus-
kunnassa kiireistä aikaa, jot-
ta saadaan maakunta-, sote- 
ja valinnanvapauslait sekä 
pelastustoimen järjestämis-
laki ja kasvupalvelulaki kä-
siteltyä eduskunnassa yh-
täaikaisesti keväällä 2018. 
Tällöin lait voisivat tulla voi-
maan kesällä 2018, Keränen 
totesi.

Runsaasti arvontoja
Metsäpäivän aikana oli yh-
teiset arpajaiset ja eri esitte-
lypisteissä runsaasti omia 
arpajaisia. Palkinnot on toi-
mitettu voittajille. 
Karhupalkinto Jouko Keski-
ahon moottorisahalla veistä-
män 1,5 metriä korkean puu-
karhun voitti Irene Huovinen. 
Arpoja oli jätetty 759 kappa-
letta. 
Mhy Pudasjärvi Metsäpäivänä 
metsänhoitoyhdistyksen esit-
telypisteellä oli tehtävänä puun 
pituuden mittaus. Oikea tulos 
oli 16, 20 metriä. Vastauksia oli 
yhteensä 263 kpl. Kolme lähim-
mäksi arvannutta palkittiin tuo-
tepalkinnoilla, jotka saivat Koi-
vumaanaho Kaisa, Tuomaala 
Rauno ja Honkanen Tarmo. 
Kesäleimikon tilanneiden kes-
ken arvottiin Stihl-moottorisa-
ha. Onnetar suosi Siiri Sarajär-
veä Pudasjärveltä.
MTK Pudasjärvi Siementen 
arvauksessa oikea luku oli 695 
gramma. Lähimmäksi arvasi Eija 
Ahonen. 
4-H kyselyyn vastanneiden pal-
kinto Santeri Harju-Veteläinen 
ja Arttu Piri. Linnunpönttö Airi 
Luokkanen. 
Kinnusen Mylly Toivo Viuh-

Metsäpäivä

konen.
LähiTapiola Marja-Sinikka 
Luokkanen ja Seija Liekola.
Metsäkeskus Salme Rahkola, 
Hugo Koivukangas, Riina Lauhi-
kari ja Aarno Vähäkuopus.
Stora Enso Pekka Orrevete-
läinen ja Pekka Poijula
Keitele Forest Tapio Väisänen.
Pölkky Pekka Turpeinen ja Sil-
ja Alahäivälä
Metsähallitus Rauni Kukka, 
Sirpa Takkinen ja Siiri Sarajärvi. 

Metsäpäivän juttukoosteen löydät sivuilta 8-9.

Mhy:ltä kesäleimikon ti-
lanneiden kesken arvottiin 
Stihl-moottorisaha, joka kä-
sissään onnellinen voittaja 
Siiri Sarajärvi, luovuttajana 
metsäneuvoja Jari Tyni.

Metsänhoitoyhdistystä esittelivät metsäneuvojat Teemu 
Leppänen ja Juho Alatalo.
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Juha-papin läksiäisissä tarinoita, musiikkia ja naurua
Toisena Pääsiäissunnuntai-
na seurakuntatalon kirkko-
sali täyttyi ääriään myöten 
seurakuntalaisista, jotka tu-
livat kuuntelemaan ylös-
nousemuksen ilosanomaa, 
juhlimaan pastori Juha Kuk-
kuraisen 32-vuotista palve-
lutehtävää Pudasjärven seu-
rakunnassa ja siirtymistä 
eläkepäivien viettoon Sai-
maan saareen.

Juhlasaarnassaan Kukku-
rainen muistutti, että hän on 
tässä messussa sivulla kulki-
ja. Jeesus ja seurakunta ovat 
pääasioita. Saarnan alkuun 
laulettiin Kukkuraisen saar-
navirsi 117 vuosien takaa ja 
kuultiin hänen kertomuksi-
aan papin taipaleeltaan Pu-
dasjärvellä. Itkuliinan mo-
nitarpeellinen tehtävä oli 
mielenkiintoista ja hauskaa 
kuultavaa. Jeesuksen ylös-
nousemukseen liittyvät hen-
gelliset ja käytännön asiat 
olivat saarnan hengellistä si-
sältöä. Hän pohdiskeli, kuin-
ka paljon Jeesuksen ylös-
nousemisen aamuna ihmiset 
juoksivat edestakaisin ihme-
tyksen, riemun ja sanansaat-
tamisen merkeissä. Emma-

uksen tien kahden kulkijan 
kokemukset kolmannesta 
kulkijasta, Jeesuksesta, joka 
mursi ja siunasi leivän, pa-
lautettiin mieliin. Ehtoolli-
sessa saamme kokea tämän 
siunauksen, synninpäästön 
ja Jeesuksen tulon vapautta-

maan meidät kuoleman val-
lasta.

Juhlaruokailun jälkeen 
seurakuntalaiset saivat naut-
tia Kukkuraisen elämäs-
tä kertovasta musiikillisesta 
läksiäisjuhlasta. Puheessaan 
Kukkurainen muisteli koti-
paikkakuntansa diakonissan 
nöyrää työtä sodassa vam-
mautuneiden ihmisten hy-
väksi, kiitti Pudasjärven seu-
rakunnan ammattitaitoista, 
arvokasta eli Suomen pa-
rasta työkaverijoukkoa sekä 
seurakuntalaisia, jotka ovat 
kymmenien vuosien ajan 
antaneet hänelle kiitettävän 
määrän lämpöä ja rakkautta. 
Myötätuntoa sai suuri mää-
rää ihmisiä, jotka hänen pap-
pilansa ovikelloa ovat soit-
taneet apua ja lohdutusta 
hakien. Kukkurainen tote-
si, että papin työssään hän 
on kokenut kaikkein hie-
noimmiksi asioiksi kaikkein 
vaikeimmat asiat ja tapah-
tumat. Miksi elämä täytyy 
olla toisille niin kovin vaike-
aa? - kysymys on mietityttä-
nyt pappia useat kerrat. Hän 
muistuttikin useampaan ot-
teeseen seurakuntalaisia pi-
tämään huolta toisistaan.

Kukkuraisen valitsemat 
musiikkiesitykset kajahtivat 
korviimme Vox Margarita-
kuoron, Marko Väyrysen, 
kanttoreiden Keijo Piirai-
sen ja Jukka Jaakkolan, Tert-
tu Puurusen (Hanna Kata-
ja säesti) sekä työkavereiden 
esittäminä. 

Seurakunnan virallisen muistamisen Juha Kukkuraiselle luovuttivat kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Terttu Puurunen, talouspäällikkö Maire Puhak-
ka, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Arvo Niskasaari ja sairauden vuoksi estyneenä ollutta kirkkoherra Timo Liikasta juhlassa tuurannut seurakuntapas-
tori Valtteri Laitila. 

Seurakuntatalon kirkkosali täyttyi ääriään myöten pitkäaikaisen seurakunnan työntekijän, 
pastori Juha Kukkuraisen lähtöjuhlassa. 

Keijo Piiraisen, Jukka Jaakkolan ja Valtteri Laitilan Juha 
”Watt” Vainion ”Vanhoja poikia viiksekkäitä” -laulu omine 
”pastori Kukkurainen” sovelluksineen sai yleisön naura-
maan ja puhkeamaan aplodeihin kesken laulunkin. 

Kukkuraisella riitti tervehtijöitä niin ennen juhlaa kuin sen 
päätyttyä.

Juhlan päätteeksi Juha Kukkurainen puhalsi alttarilla olleet kynttilät sammuksiin. 

Vox Margarita kuoro esiintyi Keijo Piiraisen johtamana läh-
töjuhlassa sekä pääsiäismessussa. 

Messun jälkeen oli ruokailu 
ja sen jälkeen monipuolisia 

musiikkiesityksiä 
sisältänyt Juha Kukkurai-

sen lähtöjuhla. 

”Sinua siunata tahdon” lauloivat seurakunnan nykyiset ja entiset työntekijät.

Puhe- ja muistamiskiel-
losta huolimatta Juha Kuk-
kurainen otti hymyssä suin 
vastaan Teuvo Törmäsen ja 
Paavo Pikkuahon tuoman 
Sotaveteraanien viirin, seu-
rakunnan hallinnon huomi-
onosoituksen sekä Sointu 
Veivon nuorilta tuomat kii-
tokset ja muistamisen.  

Tilaisuus päättyi seura-
kunnan tarjoamiin täytekak-
kukahveihin. 

Sointu Veivo,  
kuvat Heimo Turunen
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KEMIKALIO-OSASTOLTA

KODINKONEOSASTOLTA

595

299

AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

PERJANTAI-LAUANTAI 6.-7.4.

550

229

100
pkt

199
pkt

199

100
pss

149

799
kg

249

149

299
pkt

799
kgpkt

199

595

069

1195
kg

100
kpl

pkt

raj. erä

795
kg

pkt

pkt

499
pkt

MAANANTAI-TORSTAI 9.-12.4.

195

229

795
kg

399
pkt

kg 100
pkt

239
pkt

pkt

Yksittäin 1,49 pkt

levy

pss

2 kg/
talous

pkt

2 pkt/talous

149
kg

149
kg

kpl

299

349

pkt

pack

400

100
pkt

199
ras

kg

129100
kplkpl 799

kpl

33900

39900

33900

9900

4990

2495

41952290

KE-TO 11.-12.4

Atria Perhetilan
KANAN

SISÄFILEE
480-600 g

naturell tai maustettu

PE-T0 6.-12.4.

Korpela SAVU-
SAUNAPALVI tai 
PAAHTOKINKKU 
200 g

Eldorado
PEKONI
140 g

Annerstedt
NAUDAN

KULMAPAISTI
n. 4.5 kg/kpl

Marabou
SUKLAALEVYT 
185-200 g

Poprilli
GRILLIMAKKKARA

400 g

PE 6.4.

HK Lihaisa
KINKKUMAKKARA 

250 g tai 
MEETVURSTI

200 g viipale

RAUTAOSASTOLTA

MA-TI 9.-10.4.

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana ja siivuina

Kotimainen 
tuore
KIRJOLOHI
kokonainen
2 kalaa/talous

Snellman KUNNON 
KARJALANPAISTI
500 g

Vaasan Täysjyvä
KAURATYYNYT
380 g
6 palaa/12 viipaletta

Kananpojan
PAISTISUIKALE

450 g
marinoitu

499

499

pkt

10 kpl

LA 7.4.

HK
BURGERI
100 g

JAUHELIHA
SIKA-
NAUTA

Valio 
Hyvä Suomalainen
ARKIJUUSTO  
1,25 kg

Valio ARKI-
JOGURTIT
1 kg

Arla
VOI 500 g
normaalisuolainen

HK
KANASET

330 g

Oululainen
PEHMO 
VIIPALEET
450 g kaura tai vehnä

Porsaan TALOUS- 
KYLJYKSET

Atria NAUTA-SIKA
JAUHE-
LIHA
20% 
400 g

Prego
AUTON PIKA-
KÄYNNISTIN APU 
12 000 mah

7990

pkt

Snellman 
TOSIMUREA 

PALVI-, KORPPU- tai 
KEITTOKINKKU

200 g

HK Viljaporsaan
LIHASUIKALE
400 g
karmapippuri

PullaPirtti
POSSU-
MUNKKI

Golden
OMENA

Puola

Karinieman BROILERIN 
KOIPIREISI 
3 kpl/ras 
marinoitu

Hyvä NAUTA
JAUHE-
LIHA

Porsaan KYLJYKSET

Atria
MUUSI 
ATERIAT
300 g

Vaasan
RANSKAN-
LEIPÄ

HK Ohuen ohuet
KEITTOKINKKU tai
YLIKYPSÄ SAUNA-
PALVIKINKKU 300 g

Black&Decker 
AKKUPORAKONE- 
SARJA  
2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeet

9990

3895

Chempioil
HYDRAU-
LIIKKAÖLJY 
20 l

Master lock
AVAIN-
SÄILÖ-
KOTELO

3390

1490

AVANTOPUMPPU

Metsuri
MOOTTORISAHA 
sis. 2 kpl oregon teräketjua

8990

Mustang
KAMIINA-
PUHALLIN

7490

Timco 
24L/2Hp
KOMPRESSORI

9900

Kivikylä 
Huiluntuhti
GRILLIMAKKARA 
400 g

Hartwall JAFFA 
tai JAFFA LIGHT 
2x1,5 l 
sis. pantit 0,80

Old El Paso
TORTILLA
8 kpl/326 g

Ballerina
VADELMA-
TÄYTEKEKSI
190 g

Vihreä kivetön
RYPÄLE

500 g

kpl

3 kpl

Pepsodent
HAMMAS-
TAHNA
super fluor, xylitol,
2-teho, 50 ml

Pepsodent
PROFESSIONAL 
HAMMAS-
HARJAT
extra soft, soft, 
medium

Listerine
SUUVEDET
total care, zero, 
advance white 
500 ml

HUOM! Saapuu n. klo 9.30

Whirlpool AWO/D6024
PYYKINPESUKONE
Takuu 2 vuotta, linkousluokka B

Indesit XWE81683 8 kg
Push&Wash
PYYKINPESUKONE
Takuu 2 vuotta, linkousluokka A

Whirlpool AWE-2316 5 kg
PYYKINPESUKONE
Takuu 2 vuotta

Trevi CMP574
BOOMBOX SOITIN
Takuu 1 vuotta

Trevi DR740SD
RADIO
Toistaa MP3 tiedostoja SD kortilta 

Prego P-919w
KAHVINKEITIN

Prego PARTAKONE
ladattava, vesipestävä IPX7,
speed-XL Triple-track terätPrego VATKAIN
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Lukijan kynästä

Peräkärrykirppiksiä 
jatketaan Ervastissa
Ervastin kyläyhdistyksen 
vuosikokous pidettiin 23.3. 
Nokipannussa, entisellä Er-
vastin koululla. Toiminta-
kertomuksen hyväksymi-
sen yhteydessä todettiin 
kuluneen vuoden merkittä-
vinä toimintoina Ruuhijär-
ven pilkkikilpailut yhdessä 
paikallisen metsästysseuran 
kanssa, Ruuhijärven uima-
rannan uimakopin ja vessan 
kunnostustalkoot sekä laa-
vun teko uimarannalle.

Peräkärrykirppis pidet-
tiin Ervastin kyläkaupan 
pihalla, joka sai yllättävän 
hyvän vastaanoton. Puheen-
johtaja selosti kuluvan vuo-
den toimintasuunnitelmaa, 
jossa todettiin kyläyhdis-
tyksen hallituksen saaneen 
luottamuksen jatkaa entisel-
lä kokoonpanollaan.

Lähiajan toimintoina en-
simmäisenä on Ruuhijärven 
pilkkikilpailut 21.4, mikäli 
jäätilanne sen sallii. Tapah-
tumasta ilmoitetaan paikal-

lislehdessä. Perinteiset sii-
voustalkoot pidetään lumien 
sulettua niin Iijoen sillankor-
van laavualueella kuin Ruu-
hijärven uimaranta-alueella.

Peräkärrykirppis pää-
tettiin järjestää kaksi kertaa 
16.6. ja 4.8. Ervastin kyläkau-
pan pihalla.

Uutena tapahtuma ko-
keillaan kyläläisten ja mök-
kiläisten yhteistä illanviet-
toa leikkimielisellä onki-/
uistelutapahtumalla Ruuhi-
järvellä. Tämä on tarkoitus 
järjestää 13.7. Tällä tapahtu-
malla on tarkoitus tutustut-
taa mökkiläisiä ja kyläläisiä 
toisiinsa.

Kaikki ovat tervetulleita 
kyläyhdistyksen toimintaan 
mukaan, nuoretkin vain roh-
keasti mukaan ja kertomaan 
mitä odotatte kotikylältän-
ne.

Aira Ervasti
kyläyhdistyksen  
puheenjohtaja 

Uudella kyläseuran puheenjohtajalla 
on paljon kehitysideoita
Kipinän kyläseuran vuosi-
kokouksessa valittiin uu-
deksi puheenjohtajaksi San-
na Parkkila puheenjohtajan 
nuijasta luopuneen Jukka 
Vähkyrän tilalle. Vähkyrä 
oli toiminut puheenjohtaja-
na pitkään ja hän on edelleen 
hallituksen jäsen. 

Hallituksen jäseniä ovat 
Parkkilan lisäksi Hannu 
Riepula varapuheenjohtaja, 
Niina Ylikärppä sihteeri ja 
rahastonhoitaja, Jukka Väh-
kyrä, Tuomi-Tuulia Ervasti, 
Anna Riepula, Janne Riepu-
la ja Irma Virkkunen. 

Sanna Parkkila on 35- 
vuotias ja koulutukseltaan 
merkonomi. Hän asuu per-
heensä kanssa Kipinässä, 
jossa hän on syntynytkin ja 
asunut siellä yli puolet elä-
mästään. Hän kokee olevan-
sa paljasjalkainen kipinäläi-
nen. 

Sannan toiveena on, että 
esimerkiksi vanhuksille ja 
lapsille saataisiin enemmän 
toimintaa. 

- Toivon, että pystyisim-
me järjestämään esimerkik-
si kerran kuussa vanhuksille 
niin sanotun kyläillan, jossa 
he voisivat käydä esimerkik-
si jutustelemassa, kuuntele-
massa musiikkia, syömässä 
ja pelaamassa vaikka bin-
goa. Lapsille olisi mukana 
saada sitten omanlainen ky-
läiltansa, jossa voisi olla aina 
jokin teema, esimerkiksi ka-
lastukseen liittyviä juttuja, 

kuten vaappujen, perhojen 
tekoa ja kalastuksen opet-
telua, askartelua, käsitöitä, 
valokuvausta, liikkumista, 
ruoanlaittoa ja kaikenlais-
ta yhdessä tekemistä. Näi-
den asioiden toteuttaminen 
kuitenkin vaatisi eri tahojen 
yhteistyötä, joten siihen aion 
yhdessä kyläseuran hallituk-
sen kanssa panostaa, Sanna 
kertoi ideoistaan.

Sannan mukaan Iijoen 
rannalla on mahtavat tilat 
kalastuskeskuksessa, joka 
tällä hetkellä ei ole pahem-
min käytössä. Niiden tilojen 
hyödyntäminen on yksi ta-
voitteeni.

- Iijokisoudun päätösjuh-
la on tärkein tapahtuma Ki-
pinän kylällä ja tapahtuman 
näkyvyyttä tullaan ehdot-
tomasti parantamaan, jot-
ta soutu ei jäisi muiden ta-
pahtumien jalkoihin. Lisäksi 
soudun ohjelmaa pyritään 
kehittämään entistä mielui-
sammaksi yleisölle.

Kipinässä on  
hyvä asua
Kipinän kylä on Sanna Park-
kilan mielestä loistava paik-
ka asua kaiken ikäisille. Ky-
lällä toimii oma alakoulu, 
joka on kyläläisille todella 
tärkeä ja se helpottaa lapsi-
perheiden elämää kovasti. 
Koulua aletaan kesällä laa-
jentaa, ja se on mahtava jut-
tu koko kylän kannalta. Pu-
heenjohtajan mielessä on 

toive, että koululla voitaisiin 
järjestää kesäkisat kesällä, 
jolloin kylällä on vakituisten 
asukkaiden lisäksi lomalai-
sia ja mökkiläisiä.  

Kipinän kylää lähim-
mät palvelut löytyvät Hete-
kylän tienhaarasta Niemi-
talon Tauon paikasta, josta 
löytyy pieni valikoima päi-
vittäistavaroita, sekä aamu-
palaa, lounasta ja à la car-
te moneen makuun. Lisäksi 
vanhuksille ja muille asioin-
tikyytiä tarvitseville on jär-
jestetty mahdollisuus käy-
dä Pudasjärven keskustassa 
asioilla muutamana päivänä 
viikossa.

Sanna kehuu harrastus-
mahdollisuuksia, jotka Ki-
pinässä ovat mahtavat. Hän 
tykkää kalastaa, marjastaa 
ja muutenkin liikkua luon-
nossa mielin määrin. Kyläl-
lä on myös metsästykseen 
hyvät mahdollisuudet. Iijo-
ki ja luonto ovat tämän ky-
län voimavaroja ja niiden nä-
kyvyyttä pyritään lisäämään 
muutenkin.

Kipinä on puheenjohta-
jan mielestä suosittu asuin-
paikka, jonne valitettavasti 
kaikki halukkaat eivät pää-
se asumaan, koska esimer-
kiksi vuokra-asuntoja on ky-
lällä liian vähän. Asukkaita 
vuokra-asumiseen löytyisi. 
Vapaita rakennustonttejakin 
voisi olla enemmän tarjolla. 

-Toivon, että pystymme 
yhdessä kyläseuran hallituk-

Kipinän kyläseuran vuosikokouksessa oli mukavasti väkeä koolla. Kuva Tuomi-Tuulia Ervasti.

Kipinän kyläseuran uusi pu-
heenjohtaja Sanna Parkkila. 
Kuva Minna Leinonen.

sen ja kyläläisten kanssa ke-
hittämään kylää siten, että 
kyläläiset viihtyisivät tääl-
lä entistä paremmin. Myös 
erilaisia tapahtumia entis-
ten tapahtumien lisäksi olisi 
tarkoitus järjestää, mikäli in-
nokkaita osallistujia löytyy. 
Liikuntapaikkojen kehittä-
minen on myös yksi tavoite, 
Sanna Parkkila listaa.

Kipinän kyläseura on 
Sanna Parkkilan mukaan eh-
dottomasti valmis tekemään 
yhteistyötä muiden seuro-
jen ja yhdistysten kanssa. Li-
säksi hän toivoo kyläseuran 
puolesta etenkin nuoria ky-
läläisiä mukaan kylän tapah-
tumiin. Uusia ideoita kylän 
toiminnan kehittämiseksi 
otetaan vastaan ja niitä to-
teutetaan mahdollisuuksien 
mukaan.  RR

Olemme mökkeilleet Syötteen maisemissa alkaen vuodesta 
1971 sekä kesä- että talviaikaan. Matkailupalvelut ovat tuona 
aikana kehittyneet suuresti Pudasjärvellä, kuten arvata saattaa.

Eniten olemme iloinneet talviaikaan pääsystä mökkimme ohi 
kulkevalle Syötteen latuverkoston ladulle, joka on mahdollista-
nut päivittäiset hiihtolenkit komeissa maisemissa. Pytkynharjun 
juurelle rakennettiin monitoimikeskus, jolle tosin alussa ei löy-
tänyt talvista käyttöä. Tiloiltaan ja sijainniltaan monitoimikeskus 
on mitä sopivin paikka latukahvilalle, jota hiihtäjät kaipasivatkin. 
Niinpä monien muiden hiihtäjien lailla mekin ilahduimme, kun 
löytyi kahvilanpidosta innostunut pitäjä muutama vuosi sitten ja 
Pytkynpirtin latukahvila avattiin. Tämän henkilön luovuttua kah-
vilan pidosta tilalle löytyi onneksi saman mielinen kahvilan pitä-
miseen sitoutunut yrittäjäpari. Kahvilan toimintaa on viime vuo-
sina kehitetty käytännöllisemmäksi sekä ulkonaisilta puitteiltaan 
että varsinaisen kahvilatarjonnan osalta. Tarjolla on myös mat-
kamuistoja, joita paikalliset käsityöosaajat ovat valmistaneet.

Latukahvilassa on tarjolla kahvia, teetä, kaakaota, kuumaa 
mehua, tuoretta itse paistettua pullaa, munkkeja tai peräti lät-
tyjä. Esille on aseteltu paikallisten taitajien valmistamia käsinku-
dottuja sukkia, lapasia, puutöitä ja ainutlaatuisen omaperäisiä, 
kestävää kehitystä edustavia huovutettuja, hauskoja koristenuk-
keja: joulutonttuja, pääsiäisnoitia, sauvakävelijöitä jne. Ne eivät 
ole ulkomaista tuontitavaraa ja sopivat siten edustamaan suo-
malaista osaamista ulkomaalaisillekin matkailijoille.

Kävijät otetaan kahvilassa vastaan sydämellisesti ja jousta-
vasti palvellen ja niinpä kahvilasta poistuukin iloisesti ladulla 
matkaansa jatkava hiihtäjä, joka mielellään pysähtyy paikassa uu-
demmankin kerran.

Kun latukahvilatoimintaa Pudasjärven kaupungissa kehite-
tään edelleen toivomme, että sitä voisivat jatkossakin tarjota 
asiaan pitkäjänteisesti sitoutuneet henkilöt, nämä samat, jot-
ka ovat kaiken aikaa parantaneet toimintansa laatua. Latukah-
vilatoimintahan on hyvin kausiluontoista ja ajoittuu muutaman 
talvikuukauden ajalle eikä näin ollen tarjoa kenellekään ympä-
rivuotista elantoa. Toiminnan ylläpitäminen vaatii kuitenkin pitä-
jältään laatutietoisuutta ja halua ja kykyä tehdä parhaansa asi-
akkaiden hyväksi. Tällaiset seikat luovat myönteisen mielikuvan 
alueen palveluista siellä vieraileville matkailijoille. 

Naamangalla 30.3.2018

Seija ja Rauno Hugg 
mökkeilijät vuodesta 1971

Mielipiteitä ja toiveita 
Pytkynpirtin latukahvilasta

Porvoosta kotoisin oleva gos-
pelmuusikko Pekka Laukka-
rinen Duo tulee Pudasjärvelle 
huhtikuun 9. päivä ja soit-
taa kaksi koulukonserttia Hir-
sikampuksella sekä iltakon-
sertin aikuisempaan makuun 
seurakuntatalolla. Duon toi-
nen osapuoli on muusikko 
Leevi Helo, joka on soittanut 
monissa eri kokoonpanois-
sa (mm. Pro Fide). Unelmia –
konsertissa kuullaan Pekan 
omien laulujen lisäksi valittu-
ja paloja muiden artistien tuo-
tannoista.

Pekka Laukkarinen duo 

Pekka Laukkarinen duo esiintyy Pudasjärvellä

Gospelmuusikko Pekka 
Laukkarinen.

on kiertänyt yli 20 vuotta pit-
kin Suomea laulamassa ja soit-
tamassa lapsille, nuorille ja 
aikuisille. Ensimmäiset truba-
duuriesiintymisensä lapsuus- 
ja nuoruusajan kotikaupun-
kinsa Kouvolan ulkopuolella 
hän teki 16-vuotiaana. Pikku-
hiljaa konserttimäärät kasvoi-
vat ja parikymppisestä lähtien 
hänen keikkakalenteriinsa tuli 
vuosittain reilut 100 konsert-
tia. Suomen lisäksi Pekka on 
konsertoinut mm. Kroatiassa, 
Serbiassa, Belgiassa, Ruotsissa 
ja Thaimaassa.

Pekan konsertit ovat hy-

väntuulisia hetkiä, joissa yh-
distyvät puhuttelevat laulut, 
taidokkaat sovitukset ja Pekan 
persoonan tuoma huumori ja 
hauskuus. Pekan lastenkon-
sertit ovat tulleet eräänlaisik-
si sensaatioiksi erityisesti ala-
kouluissa. Duolla ja triolla 
soitettuja alakoulukonsertte-
ja on viime vuosien aikana ol-
lut noin 1000 ympäri Suomea. 
Kyseiset ”Lempparikonser-
tit” ovat vanhoista tutuista las-
tenlauluista koottuja koko-
naisuuksia, joissa on mukana 
paljon iloa ja vauhtia. 

Pekka Laukkarisen viimei-

sin sooloalbumi Unelmia jul-
kaistiin vuonna 2014. Kyseessä 
on Pekan neljäs sooloalbumi, 
joka sisältää pääosin hänen 
omaa tuotantoaan. 

Marko Väyrynen
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Hirsikampukselta Brysselissä:
Kaikkien aikojen paras yhteiskuntaopin tunti 

Pudasjärven lukion 1. vuosi-
kurssin opiskelijoiden jouk-
ko osallistui EuropeMat-
ters-konferenssiin 20. - 21.3. 
Brysselissä. Yhdeksän Eu-
roopan maan nuorten ääntä 
haluttiin kuulla ajankohtai-
sista, yhteiseurooppalaisista 
aiheista, kuten kyberturval-
lisuudesta sekä nuorten työl-
listymisestä ja koulutuksesta. 

Suomea edustaneet Miro 
Junna, Sakari Jokikokko, 
Juho Lumme, Aapo Ekdahl 
ja Jere Räisänen pohtivat 
ryhmätöissä toisten nuor-
ten kanssa ratkaisukeino-
ja eri ongelmiin ja esitteli-
vät ne lopuksi Eu-komission 
konferenssisalissa arvoval-
taiselle jurylle, joka koostui 
lähinnä eri maiden mepeis-
tä ja yritysjohtajista. He ja 
muu salintäyteinen yleisö 
kuuntelivat nuorten esityk-
siä kiinnostuneina, kommen-
toivat asiantuntevasti ja teki-
vät tarkentavia kysymyksiä. 
Tarkoituksena oli hyödyn-
tää esitysten näkökulmia ja 
konkreettisia ratkaisumalleja 
myös nuorten elämänpiiriin 
liittyvien asioiden käsitte-
lyssä ja jopa päätöksenteos-
sa. Kukaan ei voinut välttyä 
myöskään englannin kielitai-
don kohentumiselta! 

Matka huipentui luki-

on opiskelijajoukon vierai-
luun Eu-komission varapu-
heenjohtaja Jyrki Kataisen 
kabinetissa. Kiireinen Katai-
nen ehti antaa aikaansa ta-
paamiseen ja evästi nuoria 
rohkeasti hankkiutumaan 
vaihto-opiskelijaksi jossain 
opintojensa vaiheessa, hank-
kimaan ja hyödyntämään 
kielitaitoa sekä verkostoitu-
maan myös Suomen rajojen 
ulkopuolelle. Rohkaisuksi 
kielitaidon käyttämisestä hän 
totesi, että ”Eu-parlamentis-
sakin yleisin puhuttu kieli on 
huono englanti, jolla virka-
miehet hyvin pärjäävät ja tu-
levat ymmärretyksi”. 

Vierailuun kuului myös 
kabinetin jäsenen Antti Ti-
mosen kattava selostus mm. 
Eu-organisaation toiminnas-
ta ja tavoitteista, maidenvä-
lisestä yhteistyöstä, eri vir-
kamiesten toimenkuvista, 
Jyrki Kataisen vastuualueis-
ta ja hänen omasta urapolus-
taan Kempeleestä Ranskan 
kautta Brysseliin. Nuoret sai-
vat häneltä rautaisannoksen 
kiinnostavaa Eu-tietoa sekä 
innostavaa asennetta myös 

omaa opiskelu- ja työelämää 
varten. Hänen esityksensä 
oli mitä parhain yhteiskunta-
opin ja opinto-ohjauksen op-
pitunti!

Opettajista matkalla olivat 
opinto-ohjaaja Markku Raja-
la, apulaisrehtori Eeva Har-
ju ja nuoriyrittäjyys ry:n toi-
mitusjohtaja Virpi Utriainen. 

Kataisen tervehdys
Oli hienoa tavata tänään Pu-
dasjärven lukion innokkaat 
ja luovat oppilaat Aapo Ek-
dahl, Miro Junna, Juho Lum-
me, Jere Räisänen ja Sakari 
Jokikokko, jotka osallistuivat 
Brysselissä #EuropeMatters-
tapahtumaan apulaisrehtori 
Eeva Harjun & opo Markku 
Rajalan kanssa. Menestystä 
tulevaan! 

Terveisin vp 
Jyrki Katainen

Opettavainen matka
Lyhyesti tiivistettynä reis-
summe oli yksi parhaista 
tähän mennessä! JA Euro-
pen järjestämä “Why Euro-
pe Matters” -konferenssi oli 

erittäin antoisa ja mukava, 
vaikkakin välillä myös uu-
vuttava. Työskentelimme 
kukin omissa kansainväli-
sissä ryhmissämme, jossa 
työkielenä käytimme - yllä-
tys yllätys - englantia. Vaik-
ka oman näkemyksen esille 
tuonti vieraalla kielellä voi 
olla vaikeaa, omasta mieles-
täni onnistuin hyvin ja sain 
ääneni kuuluviin. 

Matkan yhtenä koho-
kohtana oli itse Jyrki Katai-
sen tapaaminen Euroopan 
komissiossa varsinaisen ta-
pahtuman jälkeen. Katainen 
kertoi ryhmällemme muun 
muassa urastaan sekä saim-
me halutessamme haastatel-
la häntä. Pystyimme myös 

Hyvinvointivaliokunta ko-
koontui torstaina 22.3. 

Henkisen kasvun ja kehi-
tyksen palvelukokonaisuu-
teen kuuluvat kirjasto, kansa-
laisopisto, kulttuuritoimi sekä 
kotiseutumuseo. Henkisen 
kasvun ja kehityksen palvelu-
kokonaisuuden koordinaattori, 
kirjastonjohtaja  Outi Nivakos-
ken mukaan kulttuurin vaiku-
tukset hyvinvointiin voidaan 
jakaa kohdistumaan yksilöön 
tai yhteisöön. Yksilön kannal-
ta hyvinvointivaikutuksia ovat 
kokemisen ja tekemisen mah-
dollistaminen, osallisuuden li-
sääntyminen, elämykset ja voi-
maantuminen. Yhteisön eli 
kaupungin kannalta katsottuna 
kulttuurin tuomia hyvinvointi-
vaikutuksia ovat kaupungin 
elävöityminen, toiminnan mo-
nipuolisuus ja rohkeus kohda-
ta uusia asioita. Kirjaston käyn-
tien ja lainausten määrä on 

ollut usean vuoden ajan laske-
va. Käyntejä ja aineistojen lai-
nauksia on ollut vuonna 2017 
kuitenkin hieman enemmän 
kuin vuonna 2016. Kirjastolla 
järjestetään yleisötapahtumia 
kaikille ikäryhmille. Tiloissa 
voi lainaamisen lisäksi lukea, 
leikkiä, opiskella, tehdä töitä 
tai pitää kokouksia. Näyttelyi-
tä järjestetään myös jatkuvasti.

Kulttuuritoimessa järjestet-
tiin erilaisia tapahtumia viime 
vuoden aikana noin 70 kappa-
letta. Näitä ovat taidenäytte-
lyt, konsertit, näytelmät, elo-
kuvanäytökset jne. Hakeutuvat 
kulttuuripalvelut tarkoittavat 
palveluiden tarjoamista siellä, 
missä asiakkaita on. Kulttuuri-
ohjaajan tehtäviin kuuluu tär-
keänä osana kolmannen sekto-
rin tapahtumien toteutuksessa 
avustaminen. Vuonna 2017 ko-
tiseutumuseolla kävi noin 1100 
asiakasta. Kotiseutuviikon ta-

pahtumat painottuvat museon 
alueelle. Tapahtuman kehittä-
minen ja nuorten osallistujien 
saaminen toimintaan mukaan 
on tulevaisuuden vahva tavoi-
te. 

Kansalaisopiston koulutus-
suunnittelija Pasi Kemppainen 
selvitti valiokunnalle katta-
vasti kansalaisopiston toimin-
taa. Vuosi 2017 oli Pudasjärven 
kansalaisopiston 50. toiminta-
vuosi. Opetusta tarjottiin peräti 
440 kurssilla, joista muodostui 
11 011 opetustuntia. Opiske-
lijoita oli 2 066 eli noin 25 pro-
senttia kunnan asukkaista. 
Kansalaisopisto järjestää kurs-
seja ja toimintaa myös sivuky-
lillä. Näin ollen opisto on yksi 
tärkeä toimija kylien elävöit-
tämisessä. Opiston nykyisten 
pääasialliset tilat sijaitsevat en-
tisen lukion kiinteistössä. Lähi-
vuosien aikana nykysten tilojen 
käyttö lakkautuu ja toimintaa 

siirretään mm. Hirsikampuk-
selle. 

-Kansalaisopistoon panos-
tettu euro tuottaa opiskelijoil-
le ja yhteiskunnalle 3-5 euron 
hyödyn.

Hyvinvointivaliokunta oh-
jeistaa HYTE-työryhmää sisäl-
lyttämään hyvinvointikerto-
mukseen kulttuurin positiiviset 
vaikukset hyvinvointiin. 

Opetus- ja sivistysjohtaja 
Juha Holappa kiteytti kaupun-
gin tehtäviä tulevan sote-muu-
toksen myötä hyvinvoinnin 
edistämisessä. Näitä ovat asuk-
kaiden hyvinvoinnin ja ter-
veyden sekä niihin vaikutta-
vien tekijöiden seuraaminen 
väestöryhmittäin, raportoin-
ti hyvinvoinnista, terveydes-
tä ja toteutetuista toimenpi-
teistä kaupunginvaltuustolle 
vuosittain. Huomioitava on 
myös palveluissa toteutettujen 
toimenpiteiden seuraaminen, 

hyvinvoinnnin ja terveyden 
edistämisen vastuutahojen ni-
meäminen sekä maahanmuut-
tajien kotouttamiseen liittyvät 
toimenpiteet.

Koulupsykologipalvelujen 
tarkoituksena on lasten ja nuor-
ten koulunkäynnin, opiskelun, 
oppimisen ja hyvinvoinnin 
edistäminen. Valiokunnan pu-
heenjohtaja Sointu Veivo kertoi 
huoltajilta ja koulun henkilö-
kunnalta saamastaan palautet-
teesta koulupsykologipalvelui-
den heikkoudesta. Rehtoreilta 
on saatu saman kaltaista pa-
lautetta kyseisestä palvelusta. 
Oppilaat, jotka ovat selkeästi 
psykologin palvelun tarpees-
sa, eivät saa palvelua riittä-
vän nopeasti. Perhepalvelujoh-
taja Mirva Salmelan mukaan 
Pudasjärvellä on yksi koulu-
psykologi ja toisen koulupsy-
kologin tarve on ilmeinen. Vä-
liaikaisesti koulupsykologin 

palvelua voidaan Pudasjärvellä 
tuottaa osittain ostopalveluna.

Todettiin kouluikäisten 
mielenteveysongelmien ole-
van kasvava ongelma ja siihen 
on kiinnitettävä ennaltaehkäi-
sevästi ja vakavasti huomiota. 
Ohjeistetaan Oulunkaarta anta-
maan selvityksen oppilashuol-
lon palvelujen järjestämisestä 
myös koulupsykologipalvelu-
jen osalta.

Talous- ja hallintopäällikkö 
Mervi Niemi kertoi hyvinvoin-
tivaliokunnan toimeksianta-
masta toisen asteen opiskeli-
joille tehtävästä opiskelijoiden 
asumiseen ja opiskelun tuke-
miseen liittyvästä kyselystä. 
Lukiolaisten kysely on toteutet-
tu helmikuun aikana ja maalis-
kuussa toteutetaan kysely am-
mattiopiston opiskelijoille.

Sointu Veivo

Tiedon saantia ja ohjeistusten antoa hyvinvointivaliokunnassa

Vierailuun kuului kabinetin 
jäsenen Antti Timosen katta-
va selostus Eu-organisaation 
toiminnasta ja tavoitteista.

Brysselin matkaajaryhmä Hirsikampukselta edessä Jere 
Räisänen ja Miro Junna. Takana Virpi Utriainen (Nuoriyrit-
täjyys ry.), Sakari Jokikokko, Aapo Ekdahl, Juho Lumme ja 
Henna Virkkunen. 

Komission kabinetissa Jyrki Kataisen vieraana. 

Fin työryhmä.

Fin-lippu Barlayment.

kysymään häneltä mieltäm-
me askarruttavista asioista. 

Kokemus opetti minulle 
mm. Euroopan Unionin toi-

mintaa ja ryhmässä työsken-
telyä vieraalla kielellä. 

Miro Junna 17B
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Metsäpäivä täytti torin yleisöstä 
– monipuolista ohjelmatarjontaa 
Pudasjärven metsätoimijat 
yhdistivät jälleen voimansa 
ja kokoontuivat Metsäpäi-
vä -tapahtumaan perjantai-
na 23.3. Pudasjärven torille. 
Tapahtuman tämänvuoti-
nen teema oli ” Digitalisaa-
tion saapuminen metsään”. 

Järjestelyvastuun kantoivat 
Pudasjärven alueella ole-
vat lähes 25 eri tavoin met-
sään liittyvää toimijaa sekä 
OSAO Taivalkosken yksi-
kön metsäopetus. Aurinkoi-
sessa säässä kutsua noudat-
ti arviolta tuhat metsäasiasta 
kiinnostunutta osallistujaa. 
Metsäalan toimijat olivat 
tuoneet telttakatoksia ja esit-
telypisteitä, jossa esittelivät 
omaa toimintaansa. Kaikil-
le kävijöille tarjottiin kahvit, 
jota olivat keittämässä ja tar-
joamassa Pudasjärven Mar-
tat. Grillimakkaroita pais-
tettiin ahkerasti tynnyrin 
puolikkaisiin tehdyillä nuo-
tioilla. Tilaisuudessa vierai-
li myös lapsia päiväkodilta 
sekä koululaisia opettajien-
sa johdolla. Osallistujille oli 
tarjolla arvontaa niin ylei-
sesti, kuin myös useimpi-
en esittelijöiden omissa esit-
telypisteissä. Puulla on 
tällä hetkellä kova kysyntä 
ja puunostajat olivat paikal-
la monissa teltoissa, kerto-
en omista palveluistaan met-
sänomistajille. 

Juontamisen ja kuulut-
tamisen hoitanut MTK:n 
kenttäpäällikkö Heikki Rah-
ko kävi haastattelemassa eri 
metsäalan toimijoita, esit-
ti yksinlaulua sekä esitte-
li ohjelmaa. Äänentoistosta 
ja tekniikasta vastasi edellis-
vuosien tapaan Pekka Kin-
nunen. Iltapäivällä oli ar-
vonnat ja Metsähallituksen 
järjestämä moottorikelkan 
ja kahden peräkärryn huu-
tokauppa, joka kokosi huo-
mattavan yleisön. 

Tulevaisuuden  
biojalostamo  
Paltamoon
-KaiCell Fibers Oy suun-
nittelee Kainuuseen, Pal-
tamoon, tulevaisuuden 
biojalostamoa, jonka liike-
toiminnan ja tuotannon pe-
rusta on kuitupuu. Merkit-
tävä osuus tuotannosta tulee 

olemaan pitkälle jalostettu-
ja, uusia biotuotteita, kertoi 
KaiCell Fibers Oy:n toimi-
tusjohtaja Jukka Kantola. 

Biojalostamon arvo on yli 
900 miljoonaa euroa. Par-
haillaan on menossa hank-
keen ympäristövaikutusten 
arvioinnit ja kehitysvaiheen 
rahoituskierrokset. Bioja-
lostamon investointipäätös-
valmius on Kantolan mu-
kaan tarkoitus tehdä vuonna 
2019, jolloin tuotanto voisi 
käynnistyä vuoden 2021 jäl-
keen. 

-Biojalostamo rakenne-
taan keskelle metsävaroja ja 
sillä on merkittävät taloudel-
liset vaikutukset sekä Kai-
nuulle että koko Suomelle, 
totesi Kantola.

Metsäkeskuksen asiak-
kuusasiantuntija Marika 
Alatalo Oulusta selvitti Met-
sään.fi -palvelua. 

-Pudasjärvellä on Met-
sään.fi-palvelussa tällä het-
kellä 217 000 metsävara-
tietoa. Kattavasti kaikki 
Pudasjärvellä metsää omis-
tavat saavat tietonsa palve-
luun ensi vuoteen mennessä. 
Viimeinen laserkeilaus suo-
ritetaan alueella ensi kesänä. 
Metsään.fi-palvelu on met-
sänomistajille maksutonta, 
kertoi Alatalo kannustaen 
samalla metsänomistajia tu-
tustumaan palvelun kautta 
oman metsän tietoihin. 

Torialue oli, etenkin aamupäivällä, täynnä Metsäpäivien osallistujia. 

Metsäkeskuksen palveluja esittelivät metsän ja luonnon-
hoidon asiakasneuvoja Maria Pesiö, metsäneuvoja Mark-
ku Paloniemi ja digiloikka-hankkeen projektipäällikkö Heik-
ki Ala-aho.

Paltamon biotuotetehdas 
KaiCell Fibers Oy toimitus-
johtaja Jukka Kantola.

Kontiotuotteen toimitusjoh-
taja Keijo Anttila.

Suosittua metsään.fi -palve-
lua esitteli asiakkuusasian-
tuntija Marika Alatalo. 

Kaupunginjoh-
taja Tomi Timo-
nen pohti, mitä 

voitaisiin teh-
dä, että nuoret 

innostuisivat 
metsäasiois-

ta. Taustalla ää-
nentoistosta 

vastannut Pek-
ka Kinnunen. 

Puheensa jälkeen Matti Alatalo vaihtamassa kuulumisia 
Pekka Nevakiven kanssa.

MTK Pudasjärven osastolla johtokunnan jäsen Timo Vähä-
kuopus, sihteeri Eero Hyttinen ja johtokunnan jäsen Pek-
ka Törmänen.

Metsäpäivän juontaja Heikki Rahko ja tänä vuonna tapahtu-
man organisaattorina toiminut Antti Härkönen.

Metsäomistajan  
näkökulmaa
Metsänomistajan odotukset 
puunkäytön lisäyksestä, oli 
pudasjärveläisen Mhy Pu-
dasjärven hallituksen pu-
heenjohtajan Matti Alatalon 
puheen aiheena. 

-Mitäpä se metsänomis-
taja muuta odottaa, kuin 
että puun hinta kilahtai-
si kattoon ja niin saisi kun-
non puunmyyntitilin. Puun 
käytön lisääntyessä olettaisi 
myös erilaisten puun käyt-
tötapojen lisääntyvän, niin 
kemiallisessa, mekaanises-
sa kuin energiataloudessa-
kin. Olisi myös toivottavaa, 
että syntyisi uusia, pienem-
piä puuta käyttäviä yrityk-
siä, jotka tarvitsevat pienem-
piä määriä erikoismitallisia 
tai -laatuisia puuraaka-aine- 
eriä, pohti Alatalo. 

-Puunkäytön lisäänty-
essä ja metsänomistajan 
puunmyyntitulojen kasva-
essa, kyky ja kiinnostus teh-

dä metsänhoitotöitä paranee 
sekä suurempi osuus puun-
myyntituloista voidaan si-
joittaa taimikoiden ja nuor-
ten metsän hoitoon. mainitsi 
Alatalo. 
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Nuoret  
kiinnostumaan  
metsästä
Kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen kantoi huolta siitä, 
että saamme nuoret kiinnos-
tumaan metsäalasta. 

-Metsästä saatava leipä 
on pitkä. Kannattaa pyrkiä 
lisäämään metsäalasta tie-
toa, niin kouluissa, oppilai-
toksissa kuin yrityksissäkin. 
Erityisen tärkeää on jo koto-
na kannustaa nuoria asen-
teeseen, että tämä vihreän 
kullan ala on tulevaisuuden 
ala ja pystyy seuraamaan ai-
kaansa ja tarjoamaan nuo-
rille elantoa täällä synty-
mäkentillä. Metsätyöt ovat 
monella tapaa haasteellisia 
tämän päivän älymaailmas-
sa. Pidetään kuitenkin huol-
ta siitä, että tämä meille met-
säväelle yhteinen haaste eli 
miten saadaan nuoret met-
säalalle, löytää ratkaisunsa 
ja suunta tässäkin kääntyy. 
Metsä tarjoaa mahdollisuuk-
sia, joita myös nuorien kan-
nattaa tavoitella. Metsässä 
ja metsäalan töissä on älyä, 
hehkutteli Timonen.

Hirsiteollisuuden näky-
mistä kertoi Kontiotuotteen 
toimitusjohtaja Keijo Anttila, 
kertoen samalla yhtiön ra-
kenteilla olevasta uuden lii-
mahirsitehdasrakennuksen 
rakentamishankkeesta.

Eränkävijät TV-ohjelmas-
ta koko Suomelle tutuiksi 
tulleet Antti ja Sanna Kok-
ko kertoivat meneillään ole-
van kolmannen kauden TV-
kuvauksissa. 

-TV-ohjelmat on kuvattu 
pääasiassa Pudasjärven mai-
semissa, mutta Ruotsissakin 
on käyty. Palautteiden mu-
kaan suomalaiset arvostavat 
eräasioita, Kokot totesivat. 

Kuvauksien aikana he 
kertoivat kouluttavansa sa-
malla koiria, joista laval-
la olivat heidän kanssaan 
2-vuotias Sukka ja puolitois-
tavuotias Hopi. 

Vuoden metsätoimijana 
palkittiin Kontiotuotteen ku-
luvan vuoden alussa eläk-
keelle siirtynyt toimitus-
johtaja Jalo Poijula. Hän oli 
matkoilla, joten palkinto toi-
mitetaan hänelle myöhem-
min. 

Monipuolista tietoa 
esittelypisteissä
Metsäkeskuksen osastol-
la projektipäällikkö Heikki 

Ala-aho esitteli Digiloikka 
metsäasiointiin -hanketta ja 
siihen liittyviä koulutuksia.

-Olemme järjestäneet 
useita koulutuksia vuoden 
2017 aikana ja vastaanotto 
on ollut erittäin hyvä. Met-
sänomistajat kokevat tar-
peelliseksi saada koulutusta 
sähköiseen asiointiin. Kulu-
van vuoden aikana Pudas-
järvellä järjestetään ainakin 
kaksi koulutustilaisuutta. 
Metsänomistajia lähestytään 
aiheesta henkilökohtaises-
ti, kertoi projektipäällikkö 
Heikki Ala-aho.

Runsasluminen pakkas-
talvi on toisaalta helpotta-
nut, toisaalta vaikeuttanut 
metsien korjuutöitä. OTSOn 
osastolla tiepalveluiden asia-
kaspalvelusta vastaava Petri 
Törrönen opasti metsäauto-
teiden kunnostukseen liitty-
vissä kysymyksissä. 

-Suomessa on laaja metsä-
autotieverkosto, jonka mer-
kitys kasvaa puun käytön 
lisääntyessä. Metsäautotei-
den tulee olla siinä kunnos-
sa, että puu saadaan ympäri 
vuoden metsistä pois, Tör-
rönen painotti metsäautotei-
den merkitystä.

LähiTapiolan pisteessä oli 
erilaisten vakuutusratkaisu-
jen lisäksi saatavilla tietoa 
maatilojen turvallisuuteen 
liittyen

-Riskien arvioinnilla ja 
niiden poistamisella voidaan 
ehkäistä useimmat vahingot 
ennakolta, totesi maatila-
asiantuntija Ari-Pekka Tim-
lin.

Pienkonehuolto Keskiaho 
Oy esitteli Metsäpäivän ylei-
sölle moottorikelkkoja, mön-
kijöitä ja niiden lisävarustei-
ta.

-Tämä talvi on ollut to-
della vilkasta aikaa kelkka-
markkinoilla. Aikaisin tullut 

lumi ja sen runsaus ovat aiheuttaneet tilanteen, 
ettei suosituimpia malleja ole riittänyt kaikille, 
myyjä Sami Kaivorinne kertoi kelkkakauppoja 
suunnitteleville.

Lypsykarjan rehuja esiteltiin Kinnusen Myl-
lyn esittelypisteessä teemalla ”Pohjoisen puh-
taasta luonnosta”.

4h-yhdistys oli järjestänyt metsäaiheisen kil-
pailun, johon niin lapset kuin aikuiset ottivat 
innokkaasti osaa. MTK Pudasjärvi esitteli tar-
joamiaan palveluita, samoin kuin Metsänhoi-
toyhdistys Pudasjärvi. 

OASO Taivalkosken yksikkö oli tuonut pai-
kalle ison metsäkoneen, joka kiinnosti etenkin 
miespuolisia tapahtumavieraita. Samalla sai 
tietoa Taivalkosken yksikön tarjoamista opis-
kelumahdollisuuksista.

-Metsäkoneen kuljettajien työmahdollisuu-
det lisääntyvät koko ajan, kertoi lehtori Sauli 
Juurikka opiskelupaikkaa miettiville nuorille.

Heimo Turunen,  
Matti-Tapio Rissanen

Hirsikampukselta tultiin Metsäpäiville suurella joukolla. Myös Lakarin koululaisia vieraili 
tapahtumassa useana ryhmänä. 

Keskiaho Oy:n osastolla oli esillä kattava valikoima moottorikelkkoja ja mönkijöitä.

Metsähallituksen teltalla esittelijöinä olivat suunnittelija 
Liisa Hurskainen, luontopalveluiden asiakaspalvelupäällik-
kö Irja Leppänen, suunnittelija Katri Leskelä, tiimiesimies 
Rami Nissema ja suunnittelija Tuomo Leppänen.

Nuotiomakkarat maistuivat päivän aikana.

4H-yhdistyksen metsäaiheinen kilpailu oli suosittu. 

OASO Taivalkosken yksikön toimintaa esittelivät opiskeli-
jat Olli Vanhanen, Perttu Putaala, Eemeli Pesiö ja Antti Rie-
pula sekä lehtori Sauli Juurikka.

Suuren yleisömäärän kokosi Metsähallituksen järjestämä moottorikelkan ja peräkärryjen 
huutokauppa, meklarina tiimiesimies Rami Nissema. 

Sanna ja Antti Kokko ovat Eränkävijät ohjelmasta TV:stä 
tuttuja pudasjärvisiä. Mukana lavalla Sukka ja Hopi -koirat. 

Keskiaho Oy:n osastolla oli esillä kattava valikoima moottorikelkkoja ja mönkijöitä.
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

* Leikkurit/urasahat
* Routamatot
* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
* Timanttisahaus
*  Vibrat
* Peräkärryt ja  
 asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Teollisuustie 12, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

Keskustan kyläyhdistyksiä yhdistetään
Keskustan Pudasjärven kun-
nallisjärjestö kokoontui vuo-
sikokoukseen sunnuntaina 
25.3. kaupungintalolle. Ko-
kouksen aluksi kukitettiin 
kunnallisjärjestön entinen 
puheenjohtaja Mari Kälkä-
jä, joka toimi kunnallisjär-
jestön puheenjohtajana an-
siokkaasti yhteensä kuusi 
vuotta. Kälkäjä luotsasi kun-
nallisvaaleissa 2017 Keskus-
tan hyvään vaalitulokseen 
Pudasjärvellä ja muutoinkin 
ote järjestötyöhön on ollut 
aktiivinen. 

Kokoukseen saapui kut-
suttuna puhumaan kan-
sanedustaja Niilo Keränen, 
joka puheessaan nosti esil-
le ajankohtaisia asioita sekä 
otti kantaa SOTEa ja Sipi-
län hallitusta vastaan nous-
seeseen kritiikkiin. Keränen 
korosti lopuksi, että tuleviin 
maakuntavaaleihin on saata-
va sanavalmiita ehdokkaita. 
Vuosikokous käsitteli maa-
kuntavaaliasioita todeten, 
ettei se käytä oikeuttaan esit-
tää ehdokkaita. 

Vuosikokous hyväk-
syi esitetyt kunnallisjärjes-
tön ja kunnanvaltuustoryh-
män toimintakertomukset 
sekä kunnallisjärjestön tilin-
päätöksen vuodelta 2017 ja 
myönsi vastuuvapauden ti-
livelvollisille. Kokous kuuli 
kertomuksen kirkkovaltuus-
toryhmän toiminnasta sekä 
ajankohtaiskatsauksen liit-
tyen tuleviin seurakuntavaa-

leihin marraskuussa.
Vuosikokous valitsi kun-

nallisjärjestön edustajik-
si kesäkuussa pidettävään 
Sotkamon puoluekokouk-
seen kunnallisjärjestön pu-
heenjohtaja Jorma Kouvan, 
sihteeri Mirka Pääkön sekä 
johtokunnan jäsen Mart-
ti Räisäsen. Varalle valittiin 
Sointu Veivo, Paavo Kortet-
järvi ja Jukka Kuha. Kokous 
hyväksyi yksimielisesti esi-
tyksen, että Pudasjärven 
kunnallisjärjestö kannattaa 
Juha Sipilän valintaa keskus-
tapuolueen puheenjohtajak-
si Sotkamon puoluekokouk-
sessa.

Vuosikokous keskuste-
li paikallisyhdistysten yh-
distymisistä järjestötoi-
minnan aktivoimiseksi. 
Esitetyn ja suositellun alue-
jaon perusteella Pudasjär-
velle muodostuisi kuusi 
paikallisyhdistystä Keskus-
tanaisten Kurenalan pai-
kallisyhdistyksen sekä Kes-
kustanuorten Pudasjärven 
osaston lisäksi. Kunnallis-
järjestö avustaa paikallis-
yhdistyksiä tarvittaessa yh-
teenliittymiä koskevissa 
neuvotteluissa. Paikallis-
yhdistyksillä on itsenäinen 
päätösvalta yhteenliittymiä 
koskevissa asioissa.

Vuosikokous otti kantaa 
Siuruanjoen kaavoitukseen. 
Asiassa on järjestetty yleinen 
kuulemistilaisuus kaupun-
gintalolla 10.3.2018. Kun-

nallisjärjestön johtokunta 
on kokouksessaan 17.1.2018 
päättänyt, että ”perusteel-
linen selvitys täytyy saa-
da siihen, mistä tarve kaa-
voitukselle on lähtöisin, 
onko kaavoitustarvetta ole-
massa, mikä on tämän het-
ken rakentamistiheys ja 
paljonko on vapaata ran-
taviivaa”. Myös elinympä-
ristövaliokunta on kokouk-
sessaan 6.3.2017 todennut, 
että ”Siuruanjoen osalta teh-
dään kysely maanomistajil-
le/kyläseuroille”. Siuruan-
joen kaavoitukseen liittyen 
on tehty kuntalaisaloite, jolla 
on yli kaksisataa allekirjoit-
tajaa. Aloitteella vaaditaan 
kaavahankkeen lopettamis-
ta. Aloite on toimitettu kau-
pungille 25.3.2018. Kau-
pungintalolla järjestetyssä 

Keskustan Kunnallisjärjestön kokouksessa on runsaasti asioita käsiteltävänä. Edessä keskellä eduskuntakatsauksen 
esittänyt kansanedustaja Niilo Keränen. 

Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jorma Kouva ojensi ko-
kousedustajien puolesta kukat kuusi vuotta kunnallisjär-
jestöä luotsanneelle Mari Kälkäjälle. 

kuulemistilaisuudessa kyse-
ly maanomistajille kaavoi-
tustarpeesta luvattiin järjes-
tää huhtikuun 2018 aikana. 

Edellä mainittujen asioi-
den perusteella kunnallisjär-
jestön vuosikokous edellytti 
yksimielisesti kyselyn järjes-
tämistä Siuruanjoen kaavoi-
tukseen liittyen. Kyselyssä 
tulee selvittää maanomista-
jien näkemys kaavoitustar-
peesta omistamillaan mailla. 
Ennen kuin kaavahankkees-
sa tehdään jatkopäätöksiä, 
tulee kyselyn tulokset käy-
dä läpi. Vuosikokous päät-
ti saattaa kannanoton eteen-
päin kaupunginhallituksen 
kokoukseen tiistaina 27.3., 
jossa asia oli asialistalla.

Vuosikokous otti esil-
le myös, että Keskusta on 
kansanpuolue ja sen tar-

koituksena on mm. vahvis-
taa kansanvaltaa, paikallista 
aloitteellisuutta ja yhteisölli-
syyttä. Kunnallisjärjestö oh-

jaa Keskustan toimintaa ja 
toimii taustatukena poliitti-
selle päätöksenteolle.
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Aurinko helli väkeä tämän 
vuoden pilkkikisassa lanka-
lauantaina 31.3. Kouvalla. 
Niin kisaajat jäällä kuin kat-
selijat rannalla saivat ruske-
tuksen poskilleen. Lapsillakin 
riitti lystinpitoa puhtoisessa 
lumessa.

Tämän vuotiseen kisaan 
osallistui yhteensä 41 pilkki-
jää, joka on selvästi aikaisem-
pia vuosia vähemmän. Lie-

neekö lumen määrä jättänyt 
mökkiläisiä koteihinsa vai ar-
veluttiko heikoksi luonneh-
dittu jäätilanne läpi koko Suo-
men. 

Kouvanjärven jää kantoi 
ja pilkkialueelle oli etukäteen 
usean päivän aikana ajeltu 
valtaisa määrä moottorikel-
kan jälkiä kulkemisen helpot-
tamiseksi. Päivä sujui kaikin 
puolin hyvin.

Kouvan kalastuskunta kiit-
tää kisaan osallistuneita, tal-
kooväkeä, arpapalkintojen 
lahjoittajia ja kaikkia paikal-
la olleille mukavasta päiväs-
tä. Vuoden kuluttua pääsiäis-
lauantaina Kouvalla kisaillaan 
jälleen.

Teksti ja kuvat  
Paula Piipponen

Aurinko helli Kouvan pilkkikisoja

Miesten sarjan 3. Ossi Vähäkuopus saaliilla 
1015 g palkintonaan pilkkireppu.

Miesten sarjan 2. Vesa Teivaanmäki saaliilla 
1665 g, palkintona painepesuri.

Miesten sarjan voittaja Ari Mahlakaarto saaliilla 
1960 g ja palkintona sähköperämoottori.

Naisten sarjan voittaja Seija Kivioja saaliilla 
740 g ja palkintona sähkösavustin.

Nuorten sarjan voittaja ja ai-
noa kaloja saanut Suvi Per-
nu palkintonaan pilkkijak-
kara.

Naisten sarjan 3. Raili Rais-
kio saaliilla 180 g ja palkin-
tona termospullo.

Naisten sarjan 2. Sinikka 
Soudunsaari saaliilla 420 g 
ja palkintona pilkkijakkara.

Lumileikkejä. Aurinkoa riitti.

Pilkkikansaa saapuu paikalle.

Grillimakkarat pitivät nälän loitolla.
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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

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

Nikkarinkuja 12, Rovaniemi
P. (016) 310 950, 040 537 6121

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

-välitykset kaikkiin maihin

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi
*  Lukkojen sarjamuutokset ja 
 -asennukset, aukaisut
*  Avainpalvelu
* Myös OviaTM kodinavaimet 

p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 20 vuoden ajan 

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, Puistotie 2, Pudasjärvi 
tuomo.tuomaala@outlook.com

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset
P Metsäviljely
P Metsäveroilmoitukset

P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet
P Taimet ja siemenet

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua. 

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja.
Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot 

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu
toimisto@eijaheikkinen.fi

KONEPAJA

80 vuoden kokemuksella
Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky
Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna ma-pe 7-16

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-16www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
040 752 3293

www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!
PALVELU-

HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

METALLIROMUN KERÄYS

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30
Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasumittaukset 
 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

p. 0400 109 006, info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

JÄTEHUOLTO

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 3, PUDASJÄRVI

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.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 ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset, muut päi-
vittäiseen toimintaan liittyvät asiat: p. 040 140 8231 tai 0400 184 
843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi.

Jätehuoltosopimus: p. (08) 5584 0020 (ma-pe klo 8–15) tai 
www.kiertokaari.fi > kotitaloudet > tee jätesopimus.

Jäteneuvonta:  (08) 5584 0010 ma-pe klo 8–16 ja www.jateopas.fi.

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

Palvelemme: 
ma-pe 

klo 10-17
P. 0400 682 126, Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

- Suutarintyöt
- Avainpalvelu
- Lukot, helat

- Teroituspalvelu
- Nahan hoitotuotteet
- Kyltit ja kaiverrukset

- Tarvike- 
  myynti
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudas-
torin kautta. (Asuntojen ja raken-
nusten vuokraus ei ole myymistä/
ostamista/lahjoittamista, maksu 22 
€ sis. alv:n. Myös asunnon/raken-
nuksen/kiinteistön myynti/ostoil-
moitus on maksullinen, 22 € sis. 
alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yk-
sityisille henkilöille ja on ilmainen.  
Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max 
n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhtey-
denottoa varten puh. numerosi tai 
osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisis-
tä teksteistä veloitamme. Teksti on 
toimitettava sähköpostilla: lehti@
pudasjarvi-lehti.fi tai paperille sel-
keästi kirjoitettuna osoitteeseen: 
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soite-
tuista ilmoituksista maksu on 22 € 
sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen 
kuvan, lähetä se sähköpostitse. Ku-
vallinen ilmoitus on 22 € sis. alv:n.  
Muistathan ilmoittaa myös nimesi 
toimitukselle (ei julkaista).

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

* Maansiirtotyöt * Kaivutyöt 
* Sorat, murskeet, hiekat, 
myös seulotut lajikkeet

* Maisemointityöt * Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

Palveluhakemisto

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

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com 040 190 4344

Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Kettumäki Oy
Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym. 

haettuna tai toimitettuna, 
myös suursäkeissä. Kivikorit piha- ja 

maisemointirakentamiseen.
Mika Keskitalo 0400 960 829

www.kettumaki.fitoimisto@kettumaki.fi

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
matti.sarajarvi@gmail.com

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

PUDAS-
TORI

MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

VUOKRATTAVANA

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

Volvo 240-sarjan käsijarruken-
gät 15 €, mäntyinen yöpöytä 10 
€. P. 0400 671 937.

Aurinkoinen aamu, pienoi-
nen tuulenvire lännestä, siinä 
ainekset Syötteen kyläyhdis-
tyksen lankalauantaina 31.3. 
järjestämään, laatuaan ensim-
mäiseen, Luppovesipilkkiin. 
Järjestäjien toimesta oli luotu 
puitteet hienoon kilpailuun, 
kyläyhdistyksen aktiiviset 
touhuajat olivat paikalla hy-
vissä ajoin.

Tunnelma oli hieman jän-
nittynyt, tuleeko väkeä pai-
kalle, ja miten on kalantulon 
laita, onhan tämä ensimmäi-
nen kerta pitää kilpailu Lup-
povedellä. Ei syytä huoleen, 
väkeä alkoi tulemaan paikal-
le ja kun järjestäjien toimesta 
päästettiin kilpailijat jäälle, oli 
kisaan ilmoittautunut 70 kil-
pailijaa. 

Jo ennakkoon oli tullut ky-
selyitä, onko Luppovedessä 
edes kaloja? Syötteen kyläyh-
distyksen väellä oli asiasta 

Luppovedestä nousi runsaasti kalaa

Kyläyhdistyksen kisakanttiinista sai lättykahvia ja grillimakkaroita. 

varma tieto, eli kalaa vesis-
tössä on, mutta tuskin kukaan 
meistä ennakkoon uskalsi 
odottaa niin suurta saalista, 
minkä kilpailijat nostivat jään 
alta kalapusseihin.

Kilpailun tulostaso oli to-
della kova, miesten sarjan 
voitti Reijo Heikkinen, tulos 
4,72 kg.

toiseksi pilkki Mikko Juu-
rikka tuloksella 3,7 kg, ja kol-
mas Sakari Holappa tulos 3,54 
kg.

Naisten sarjan voitti Mari 
Ritola tuloksella 2,240 kg, toi-
seksi pilkki Tarja Väänänen 
tuloksella 2,110 kg ja kolman-
nen Leena Keräsen tulos oli 
2,070 kg.

Nuorten sarjan voitti 
6-vuotias Niiles Posio todel-
la kovalla tuloksella 2,080 kg, 
toiseksi tuli Arttu Loikkanen 
1,750 kg, ja kolmas Pyry Posio 
1,450 kg. Nuorten sarja osalta 
voi todeta, että kilpailijoita oli 
17 ja heidät kaikki palkittiin. 
Nuorin kilpailija oli 3-vuotias.

Luppoveden pilkkikil-
pailu oli menestys, kalaa tuli 
saaliiksi yhteensä noin 60 
kg, isoimmat ahvenet olivat 
noin 300 g painoisia, osa ehkä 
isompiakin. 

Syötteen kyläyhdistyksen 
järjestämä tapahtuma koko-
si enimmillään Luppoveden 
kisakeskukseen reilut 100 ih-
mistä, jotka nauttivat kisa-
kanttiinin tarjoamista lätty-
kahvista, makkaroista ja siitä 
tunnelmasta, jonka aurinkoi-

Nuoren pilkkijän ensimmäi-
nen pilkkikilpailu ja noin 
300 g ahven saaliiksi.

nen päivä meille antoi.
Mikään tapahtuma ei syn-

ny ilman hyviä yhteistyö-
kumppaneita, ja Syötteen 
kyläyhdistys haluaa kiittää 
seuraavia yrityksiä ja yhteisö-
jä kilpailun tukemisesta. Ho-
telli Iso-Syöte, Hotelli Pikku-
Syöte, Syötteen Eräpalvelut, 

Pärjänkievari, Romekievari, 
Syötteen Luontokeskus, Nes-
te Pudasjärvi, Huonekaluliike 
Heikkilä, K-Rauta Pudasjärvi, 
S- Market Joki-Jussi, Syötteen 
Maansiirto, M-Tavaratalo Pu-
dasjärvi, Syötteen Rakennus 
ja Huoltopalvelu, Syötteen 
tanssinharrastajat ja Pudasjär-

vi Lehti.
Kiitokset vielä kerran kai-

kille kilpailijoille, toimitsi-
joille ja muille asianosaisil-
le. Tapahtuma oli menestys ja 
jatkoa on tulevina vuosina lu-
vassa.

Hannu Pitkänen

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

Marko Puurunen 040 517 6347
Jukka Puurunen 0400 223 771 (maa-ainesmyynti)

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

•  Kaikki maansiirtotyöt
•  Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  
•  Toimitamme maa-ainekset koko Pudasjärven alueelle

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

Vuokrataan/myydään rivitalo-
kaksio 58 m2 Hirsikampuksen 
läheisyydessä. Vapaa 1.5.2018 
alkaen. P. 0400 351 178.

NUOHOUSPALVELUT
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen 
tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@
pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen 
on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

Kevätnäyttelyn ”Matikasta maitopyörään” avajaiset ma 9.4. klo 
18-20, Taidehuone Pohjanähti, Teollisuustie 1, Pudasjärvi. Kansalaisopiston 
oppilastöiden kevätnäyttelyn avajaiset. Tilaisuudessa kansalaisopiston kurs-
silaisten järjestämää ohjelmaa ja tarjolla pientä naposteltavaa. Näyttely on 
avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourhei-
lujaosto.
Kuntotanssit Koskenhovilla tiistaisin klo 18-20 10.4.,17.4., 24.4., 8.5., 
22.5., 29.5., 5.6., 12.6. ja 19.6. Järjestää Iijoen Tanssijat/Pudasjärven NS
Hyvän mielen paikassa kirjastolla juttuseuraa, askartelua ym. kivaa ma-
pe klo 10.-16. Keskiviikkoisin tietokone-Info klo 10.-13.30.
Sirkka-seminaari pe 6.4. klo 12-15, Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teolli-
suustie 1.
Moottorikelkkailun Sm-Sprint ja rinnekiihdytys-kilpailu la 7.4. klo 
10-17, Pikku-Syöte.
Pienkoneiden rassauskerho 15-29-vuotiaille ma 9.4. klo 16-19, Kar-
hupaja, Teollisuustie 12.
Matikasta maitopyörään - kansalaisopiston kevätnäyttely ti 10.4. 
klo 14- 20. Taidehuone Pohjantähti, Teollisuustie 1. Näyttely on avoinna: ma-
ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu.
Toimintatorstai 12.4. Tuomas Sammelvuo -sali klo 10-11.30 Perhepeuhu-
la (ilmainen). klo 12.30-13.30 Hyvinvointipassijumppa (passin ostaneille), klo 
13.30-14.30. Ohjattu kuntosalivuoro (Puikkari, kuntosali). Klo 15-16. Ala-
koululaisten vuoro (ilmainen). klo 18-19 Perheiden touhutunti (ilmainen).
Pienoisdraamanäytelmä ”nukketalo” su 15.4. klo 18-19.30 Kansalais-
opisto, Salikki, Lukiontie 4, Pudasjärvi. Kansalaisopiston lasten ja nuorten 
fyysinen ja improteatteriryhmä esittää pienoisdraaman Nukketalo.
Koko kaupungin liikuntapäivä la 28.4. klo 12-16, Tuomas Sammelvuo 
-sali, Tuulimyllyntie 4.
Suuri tangonkonsertti la 28.4. klo 18-20. Kansalaisopiston Salikki, Lu-
kiontie 4, Pudasjärvi Kansalaisopiston kurssilaiset esiintyvät suuressa tan-
gokonsertissa.

PUDASJÄRVEN 
SOS.DEM.TYÖVÄENYHDISTYS 

PUDASJÄRVEN 
SOS.DEM.TYÖVÄENYHDISTYS RY

Johtokunta

SU 22.4.2018 KELLO 13.00
PUDASJÄRVEN KAUPUNGINTALO 

VALTUUSTO-SALI
ESILLÄ SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT

TERVETULOA!

KEVÄTKOKOUS

Pintamon Vesiosuuskunnan 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS 
la 21.4.2018 klo 12 Pintamon 

kyläseuran talolla, Pintamontie 321.
HallitusTervetuloa!

OSAKASKUNNAN VUOSIKOKOUS
Iinattijärven osakaskunnan
VARSINAINEN 
VUOSIKOKOUS

pidetään pe 20.4.2018 klo 17.00 alkaen 
Koivukartanossa.

os. Pohjoispuolentie 237, 93277 Iinattijärvi.
Käsitellään vuosikokoukselle säännöissä määrätyt asiat.

Päätetään Naamankajoen suiston ruoppaamisesta.
Kokouksen pöytäkirja on lainmukaisesti nähtävillä 

Reijo Kenttälän luona osoitteessa 
Pohjoispuolentie 213, 93277 Iinattijärvi.

Iinattijärven osakaskunnan hoitokunta

Nuorten asenteet kannabista kohtaan on aikaisempaa myön-
teisempiä. Kannabiksen saatavuus on muuttunut merkittävästi, 
joten nuoret törmäävät aiempaa helpommin tilanteisiin, joissa 
heillä on mahdollisuus kokeilla tai käyttää sitä. 
Myös muuntohuumeilmiö on levinnyt koko Suomeen. Muunto-
huumeiden saatavuus on helppoa nettikaupan ansiosta. Muun-
tohuumeet pitävät sisällään laajan kirjon tutkimuskemikaaleja, 
jotka käyttäytyvät perinteisten huumausaineiden tapaan. Niiden 
vaikutuksia on kuitenkin vaikea ennakoida ja yliannostusten 
riski on suuri. Muuntohuumeita markkinoidaan nimenomaan 
nuorille, niiden hinta on halpa ja niitä markkinoidaan harhaan-
johtavasti laillisina sekä turvallisina. 
Huumekuntoutuksen kentällä työskentelevä Amira Bushnaief 
Nuorten Ystävien Valpas-hankkeesta tulee kertomaan huu-
meilmiöistä nuorten keskuudessa Hirsikampukselle tiistaina 
10.4.2018. Illan aikana aikuiset saavat valmiuksia nuorten 
kanssa huumeista keskustelemiseen ja huumeiden käytön tun-
nistamiseen. Illan aikana pohditaan, miten kohdata huumeita 
käyttävä nuori ja miten voi ottaa asian puheeksi sekä mistä saa 
apua. Tilaisuudessa annetaan aikaa myös kysymyksille ja yh-
teiselle keskustelulle.

Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Lämpimästi tervetuloa osallistumaan, kuulemaan ja 
keskustelemaan tärkeästä ajankohtaisesta aiheesta.  

NUORET JA HUUMEET
Tiistaina 10.4.2018 Hirsikampus, 

Nyynäjäntie 5, 93100 Pudasjärvi. 
Klo 17.30 kahvitarjoilu. Klo 18.00-20.00 Alustusta 

aiheeseen, kysymyksiä ja keskustelua. 

Yleisötilaisuus aiheesta 
NUORET JA HUUMEET

Kutsuterveisin Nuorten ystävät Valpas-hanke, 
Pudasjärven Hirsikampus ja lukio, Osao Pudasjärven 

yksikkö sekä etsivä nuorisotyö.

Teollisuusliiton ammattiosasto 827 
KEVÄTKOKOUSKUTSU (Pudasjärven 

Puuliiton ammattiosasto 272. ry)
YLEINEN KOKOUS 

pidetään la 21.4.2018 klo 18.00 
ravintola Merita, Jukolantie 4, 93100 Pudasjärvi

Kokoukseen osallistuville tarjotaan syötävää.
 Kokouksessa käsitellään:
 - Sääntömääräiset asiat
 - Jäsenille tulevat etuudet
 - Liittyminen Oulun seuturyhmään

Ammattiosaston hallitusTervetuloa! 

JONGUN ALUEEN KYLÄYHDISTYS RY:N 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS
su 15.4.2018 Kello 12.00 

Paukkerinharjun kylätalolla 
Niskalantie 9.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

ELÄKELIITON 
PUDASJÄRVEN YHDISTYS 

ELÄKELÄISTEN OHJATTUA 
LAVATANSSIA,

mm. jenkka, valssi, Suojalinnalla tiistaisin 
Boccin peluun jälkeen n. klo 13.15 alkaen. 

Huom! Vappuna 1.5. ei kerhoa

Pudasjärven ampujat ry
VUOSIKOKOUS

to 12.4. klo 18.00 Ranuantie 249 A
eli uudella sisäampumaradalla.

Esillä sääntömääräiset asiat. Hallitus

KEVÄTKOKOUS
Halla Cafe & Cateringissä 

ke 25.4.18 klo 17.00. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat,

toimitsija Oulusta paikalla.
Johtokunta

PAM 
PUDASJÄRVEN OS. 208 

Tervetuloa kaikki jäsenet mukaan!
PS. Muistutus: jäsenet voivat käydä uimassa tai kuntosalilla 
15 krt tänä vuonna Pamin laskuun, jäsenkortti mukaan.

keskiviikkona 18.4.2018 klo 17.30 
Ravintola Meritassa.

Hallitus klo 16.15. Esillä sääntömääräiset talousasiat. 
Ruokatarjoilu. Lahjakorttiarvonta kokoukseen osallistuneiden 

kesken. Ilmoittaudu tekstiviestillä Reijalle 
p. 040 729 8183, ma 16.4.mennessä, tarjoiluiden vuoksi.

Jäsenet lämpimästi tervetuloa!

Pudasjärven JHL ry os. 330
KEVÄTKOKOUS

Hallitus

UKK-PERÄSSÄHIIHTO 60 v.
Kokoontuminen lauantaina 14.4.

 klo 9 Hirvikumpu, Lehmisuontie 160, 
josta kuljetus hiihdon lähtöpaikalle Puukkosuontielle 

Kelan kylälle. Sieltä lähtö klo 10.
Lähtöpaikalle voi tulla omalla kyydilläkin.

Tarjoilusta noin 12 km hiihtoreitin varrella vastaa 
Sarakylän alueen kyläseura, 

mm. mehua ja grillimakkaraa.
Paluu noin klo 13 Hirvikummulle, 

jossa mm. Sara-Kallen elämän muistelua. 
Kahvitarjoilua. Ei osallistumismaksua.
Tiedustelut Kaisa Nivala 040 839 3812.

Sarakylän alueen kyläseura

PILKKIKILPAILUT 
la 14.4. klo 11-13 Naamankajärvellä

Osallistumismaksu 10 €, lapset 5 €.
Ilmoittautuminen klo 10 alkaen 

Pytkynharjun kahvilassa.
Tervetuloa!

Järjestää
Syötteen Mökkiläisyhdistys ja Pytkynharjun kahvila

Yhteiskuntatieteiden tohto-
ri ja e2Ajatuspajan johtaja 
Karina Jutila käsitteli var-
sin monelta kantilta moraa-
lipaniikki-ilmiötä (Kaleva 
13.3./Näkemys). Päättäji-
en parhaaksi kaveriksi hän 
määrittelee moraalipanii-
kin silloin, kun sen vaiku-
tus pääsee voimaan har-
kinnan käytössä ennen 
valintojen tekoa. Moraali-
paniikki näyttää päättäji-
en toiminnassa politisoitu-
misen merkkejä silloin kun 
päättäjät ilmoittavat jon-
kin suunnitelman tai muu-
toksen olevan haitaksi ih-
misille tai yhteiskunnalle. 
Tällöin nautiskellaan ih-
misten peloilla ja epävar-
muudella. Professori Juho 
Saari kuvaa moraalipa-
niikkeja suurelta osaltaan 
perusteluja vailla olevik-
si moraalisiksi paatoksik-
si tiettyjä tahoja kohtaan. 
Hyvän kaveruuden mer-
kit moraalipaniikki voi saa-
da silloin, kun sen aikaan 
saamat kuohunnat kehittä-
vät ja muuttavat hedelmät-
tömiä toimintamalleja tai 
-tapoja parempaan suun-
taan saaden henkilössä ai-
kaan kriittisen ja puhdista-

van peiliin katsomisen sekä 
hölmön käytöksen lopetta-
misen. Sote-maku-uudis-
tukseen liittyvät monimuo-
toiset käänteet ja tavoitteet 
sekä uuden kuntalain myö-
tä kuntiin laaditut innova-
tiivisetkin kuntastrategiat 
tarjoavat päättäjille ja kan-
salaisille hyvän alustan ot-
taa moraalipaniikki kelvol-
liseksi kaveriksi.

Moraalipaniikin tunnus-
merkkejä löytyy tavallisten 
kaikenikäisten ihmisten jo-
kapäiväisen elämän kehi-
kosta esimerkiksi kateu-
den, kiusanteon, huonon 
itsetunnon, pätemisentar-
peen tyydyttämättömyy-
den tai alemmuudentun-
teen synnyttämänä. Oman 
elämän mallikkaassa suju-
misessa ilmenevät vaikeu-
det saattavat purkaantua 
ikävänä moraalipaniikkina. 
Asioiden tai ihmisten mus-
tamaalaaminen ja vähättely 
on helppo pukea pettävän 
hyväntahtoiseen liturgi-
aan, joka lähentelee kiusal-
lista moraalipaniikkikave-
ruutta. 

Sointu Veivo

Moraalipaniikin  
kiusallisempi kaveruus

Pudasjärven Kokoomus Ry:n 
KEVÄTKOKOUS 

Ravintola Meritassa 
pe 13.4.2018 klo 18.00.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Hallitus

Lue lehti netistä
http://vkkmedia.fi/pudasjarvi/
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

VALTUUSTON  
KOKOUS
Valtuuston kokous 
pidetään kaupungin-
talolla kokoushuo-
ne Otavassa torstaina 
12. päivänä huhtikuu-
ta 2018 alkaen klo 16:00. 
Luettelo kokouksessa 
käsiteltävistä asioista 
on nähtävänä 6.4.2018 
alkaen kaupungin 
ilmoitustaululla ja 
internetissä osoittees-
sa www.pudasjarvi.fi. 
Kokouksen tarkastet-
tu pöytäkirja pidetään 
nähtävänä keskustoi-
mistossa 17.4.2018 klo 
12.00-15.00.

Pudasjärvi 29.3.2018 
Mari Kälkäjä 

valtuuston puh.joht.

KEHITTÄMISTOIMI

PUDASJARVI.FI

SIRKKA-SEMINAARI
Oletko kiinnostunut sirkkojen kasvatuksesta? Tule 
Sirkka-seminaariin pe 6.4. klo 12-15 Kulttuurikes-
kus Pohjantähteen, Teollisuustie 1. 

Sirkka-seminaarissa kuullaan sirkan kasvattami-
sen edelläkävijä EntoCube Oy:n Perttu Karjalaista. 
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralta Noora Tolin 
kertoo hyönteisten elintarvike- ja rehukäytön mah-
dollisuuksista säädösten näkökulmasta. Jalostajan 
ajatuksia sirkasta ja sen tulevaisuudesta tuo Faze-
rin tutkimuspäällikkö Juhani Sibakov.
Tarjolla sirkkamaistiaisia eri muodossa!
Seminaari on maksuton ja avoin kaikille. 
Lämpimästi tervetuloa!

Kehittämistoimi

Lumenveistostaidetta Paljetieltä, kansantaiteilija 
Eero Räisäsen muotoilemina. Kuvat otti ystävä.

Lumenveistotaidetta

Suomenpystykorva näyttely kirjastossa
Suomenpystykorva -näytte-
ly on kirjastossa 4.4. – 31.5. 
Suomen Pystykorvajärjestön 
tuottamassa banderolleista 
koostuvassa näyttelyssä ker-
rotaan suomenpystykorvas-
ta kahdeksan teeman kautta. 
Esillä on myös pudasjärve-
läisten harrastajien esineis-
töä suomenpystykorvaan 
liittyen. Lisäksi tiistaina 17.4. 
ja 8.5. kello 17.30 – 19 järjes-
tetään kirjastossa yleisöluen-
not suomenpystykorvasta. 

Suomenpystykorva on 
kulkenut suomalaisten mu-
kana jo kauan. Tämä mo-
nelle Aapisesta tuttu "perus-
koira" on ollut korvaamaton 
apu metsästyksessä sekä 
vahti- ja seurakoirana vuo-
sisadasta toiseen. Suomen-
pystykorva on alkuperäisro-
tu, joka polveutuu suoraan 
luonnonkannasta ilman ris-
teytyksiä.

Alkuperäinen pystykor-
vatyyppi oli 1800-luvulla ka-
toamassa, kun pelastajaksi 
ryhtyi koira- ja metsästyshar-
rastaja, metsänhoitaja Hugo 
Richard Sandberg. Suomen 
Kennelklubi hyväksyi pit-

kälti Sandbergin luonnoksen 
pohjalta ensimmäiset suo-
malaisen haukkuvan lintu-
koiran rotumerkit vuonna 
1892. Suomen kansalliskoi-
raksi suomenpystykorva ju-
listettiin vuonna 1979. 

Suomenpystykorva kuu-
luu vahvasti suomalaiseen 
eräperinteeseen, ja sitä käy-
tetään tavallisimmin kana-
lintua puuhun haukkuvana 
lintukoirana. Suomenpysty-
korvan tapa haukkua lintua 
puuhun ja metsästää kah-
destaan omistajansa kanssa 
on maailmanlaajuisesti ai-
nutlaatuista. Metsästyskau-
si pitenee huomattavasti, jos 
koiran ottaa mukaan sorsa-
jahtiin ja talviseen näädän-
pyyntiin. Suomenpystykor-
va on kelpo kaveri myös 
hirvimetsällä varsinkin pie-
nemmillä metsästysalueilla. 

Metsästyskauden ulko-
puolella virkistävä lenkkei-
ly, kalareissut tai vaikkapa 
agility-harrastus pitävät koi-
ran mielen virkeänä ja lujit-
tavat suhdetta isäntäväkeen. 
Yhteinen tekeminen synnyt-
tää molemminpuolisen luot-

tamuksen, jonka ansiosta 
arjen eläminen suomenpys-
tykorvan kanssa on helppoa.  

Kauniilla ulkomuodol-
laan ja persoonallisella ole-
muksellaan suomenpysty-
korva on inspiroinut myös 
taiteilijoita. Kirjailija Veikko 
Huovinen oli niin vaikuttu-
nut kirjaansa perustuvasta, 
Markku Pölösen ohjaamas-
ta elokuvasta Koirankyn-
nen leikkaaja, että lähetti 
pääosassa olleelle enolaisel-
le pystykorvalle, Korpisaran 
Tuulille, ihailijapostia. 

Suomenpystykorvia on 
Suomen lisäksi pieniä mää-

riä myös ulkomailla, kuten 
Ruotsissa ja Norjassa, jois-
sa koirien käyttötarkoitus 
on kutakuinkin sama kuin 
Suomessa. Suomessa on vii-
me vuosina rekisteröity seit-
semisensataa suomenpysty-
korvaa vuosittain.   

Osoituksena suomenpys-
tykorvan ja suomalaisten 
yhteisestä pitkästä historias-
ta suomenpystykorvaa hae-
taan osana suomalaista elä-
mänmuotoa ja eräperinnettä 
Unescon elävän kulttuuripe-
rinnön listalle. 

Outi Nivakoski

Seppo J. Äikäs Iijoen  
taiteilijoiden puheenjohtajaksi
Iijoen taiteilijat ry:n vuosiko-
kous pidettiin sunnuntaina 
25.3. Kulttuurikeskus Pohjan-
tähdessä, jossa oli mahdol-
lisuus tutustua myös ra-
nualaisen kuvanveistäjän 
Erkki Salmelan monipuoli-
seen näyttelyyn. Uuteen hal-
litukseen valittiin puheen-
johtajaksi Seppo J. Äikäs ja 
jäseniksi Lasse Aaltonen, 
Vuokko Nyman, Elvi Räisä-
nen, Seija Puolanto ja Arja Äi-
käs.

Vuosikokouksessa tulevan 
toimintavuoden tavoitteiksi 
nousivat erityisesti vanhus-
ten aktivoiminen ja nuorten 
taideharrastuksen tukeminen.

Tärkeänä pidettiin myös 
järjestää tulevana kesänä tu-
tustumismatka Pudasjärven 
ympäristön mielenkiintoisiin 
taidekohteisiin yhdessä mui-

den seutukunnan kulttuu-
riyhdistysten kanssa. Esille 
tuli myös sen selvittäminen, 
miten jäsenkortilla olisi mah-

dollisuus saada alennuksia 
paikallisista taidetarvikeliik-
keistä.

Yhdistyksen toimintaan 

toivotaan mukaan eri taiteen-
lajeista kiinnostuneita aloitte-
lijoista ammattilaisiin ja tai-
teesta nauttiviin. HT

Kokouksen yhteydessä tutustuttiin Pohjantähdessä olleeseen kuvanveistäjä Erkki Salme-
lan taidenäyttelyyn. Kuva Tuomi-Tuulia Ervasti.

Sotkajärvellä asuvan Martti 
Valikaisen autotallin seinus-
talla näkyy jo kevään merkit, 
kun lumi on valunut katol-
ta 1,30 metrin pituisena ja 10 
sentin paksuna mattona.

Martti kävi tuomassa va-
lokuvan toimitukseen.

Kevään 
merkkejä 

Sotkajärvellä

Simsalabim, luutani taivaalle lennä.
Taikoja tekemään ihan pakko on mennä.
Suihkari tuolla, pois äkkiä alta
noin suurilla herroilla yksin on valta.
Joku härveli lentää, kättä nostan sille
kunnia kuuluu Sepe -helikopterille.
Törmäiskö kuuhun jos vauhtia lisää
hyvästä tuurista kiittelen Taivaan Isää.
Alas laskeudu luuta, kohti Härmälän tilaa
aion navetassa tehdä pikkuisen pääsiäispilaa.
Kana muninut on, munat koriini nappaan
kevätkärpäset surraa, täytyy ne mokomat tappaa.
Hännät lehmien lyhentelen
sonniin uskalla koskea en.
Lampaan villat keritsen
villoilla tyynyni pehmustelen.
Sitten navetan oven napsautan lukkoon
huudan koiralle: suu heti tukkoon.
Luutani taivaalle takaisin lennä
seuraavan taloon pitää kiireesti mennä.

Sisko Illikainen

Noita-akan 
pääsiäispiloja
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6
VUODEN

NIBETURVA

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämmityksestä! 

POHJOLAN ENITEN MYYTY
INVERTTERIMAALÄMPÖPUMPPU

Arvostatko laatua, tehokkuutta, helppokäyttöisyyttä 
sekä toimintavarmuutta Pohjolan vaativissa 

olosuhteissa? Valitsemalla  NIBE F1255 
-maalämpöpumpun saat luonnosta lämpöä 

arkeesi ja selvää säästöä energiakuluihisi. 
Lue lisää www.nibe.fi.

INVERTTERI

NIBE F1255

VOIMAA LUONNOSTA
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Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy

TORITAPAHTUMA 
PUDASJÄRVELLÄ 
ma 9.4. klo 9-16 
tori täynnä kauppiaita

TERVETULOA! T: Torikauppiaat 0400 262 786

Tapsalta 
metrilakut, 
karkit ym. 
makeiset.

Myynnissä mm:
Kivikylän 
Hannulta 

palvilihat, ym. 
lihajalosteet.

Vaatteita 
kokoperheelle 

myös isoja 
kokoja. 

Jäälinvaate/
Torimyynti.Puunkantokorit, 

pajukorit, 
lampaantaljat 

ym. Ranta-Aitta 
Annola

Katilta kukot, 
rinkelit, pullat 
ja leivät sekä 
kuivakakut.

Mattoja: Räsy,-
puuvillanaru,

-viskoosi,-poly-
propylen,-ym.
mattoja. Hkm 
Hannu Kari. 

Reijolla hyvä 
valikoima 

talvikenkiä ja 
saappaita, 

huopatossuja, 
kumisaappaita, 
kävelykenkiä, 

ym. 

Kotimaista 
hunajaa, myös 
makuhunajat.
Vääräkankaan 

hunaja.

IHON- JA JALKOJENHOIDON 
TEEMAPÄIVÄ

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, 

Puh. (08) 821 185

Sairaanhoitaja 
antaa hoitovinkkejä

ILMAINEN 
IHON 

KOSTEUSMITTAUS.

TERVETULOA!

TUOTTEET 

TARJOUKSESSA!

Pudasjärven apteekissa 
tiistaina 10.4. klo 10-14

ROMEKIEVARINTIE 2
93280 SYÖTE

+358 44 202 3595
INFO@ROMEKIEVARI.FI

AVOINNA
PE: 10 - 02 (KEITTIÖ -21)
LA: 10 - 02 (KEITTIÖ -21)
SU: 10 - 17
MA-TO:. 10 - 17

PE 6.4. - LA 7.4.
 SAUNAPUBISSA LÖYLYTTÄÄ TRIO MAKKONEN!

OLLAAN
PORUKALLA

Hippohiihdot pidettiin 24.3. Suojalinnalla.  
Juttu oli viime viikon Pudasjärvi-lehdessä. Nyt julkaistaan tulokset. 

Hippohiihtojen tulokset

Tulokset:
Tytöt 2014 ja myöhemmin: 1. 
Tuohiluoto Kerttu 1,25, 2. Illikainen 
Aamu 3,19, 3. Luokkanen Emmiina 
3,30, 4. Lauhikari Elvi 5,37.

Pojat 2014 ja myöhemmin: 
1. Piri Iiro 3,11, 2. Piri Aappo 3,38, 3. 
Juusola Markku 6,32. 

Tytöt 2013-2012 1. Aarni So-
fia 6,59, 2. Luokkanen Amalia 7,35, 
3. Kujala Eevi 7,44, 4. Puhakka San-
ni 7,45, 5. Paakki Sonja 14,38, 6. Kuja-
la Anna 16,11.

Pojat 2013-2014 1. Ylikoski Val-
to 5,25, 2. Pikkuaho Veikka 5,35, 3. 
Littow Urho 5,45, 5. Juusola Aatu 
5,48, 6. Kokko Eelis 6,43, 7. Honka-

nen Valtteri 6,48, 8. Wilenius Vertti 
7,18, 9. Kujala Konsta 7,59, 10. Mat-
tinen Daniel 8,10, 11. Littow Kalle 
8,14, 12. Luokkanen Miika 8,47, 13. 
Hirvasniemi Hannes 11,12, 14. Illi-
kainen Eemeli 11,26, 15. Kokko Lee-
vi 12,45. 

Tytöt 2011-2010 1. Vuorma 
Emilia 3,15, 2. Littow Annika 3,50, 3. 
Pikkuaho Aada 4,35, 4. Turja Laura 
4,40, 5. Piri Iiris 4,53, 6. Moilanen Lii-
sa 5,20, 7. Lammi Sonja 6,08. 

Pojat 2011-2010 1. Aarni Ma-
tias 3,36, 2. Liikanen Aapeli 4,00, 3. 
Niemelä Unto 4,03, 4. Kujala Aake 
4,06, 5. Vähäkuopus Joonas 4,11, 6. 
Luokkanen Eemeli 4,16, 7. Ylikos-
ki Aatos 4,49, 8. Hirvasniemi Huugo 

4,53, 9. Alahäivälä Pauli 5,40, 10. Yli-
koski Niilo 5,42, 11. Kujala Leevi 5,51.

Tytöt 2009-2008 1. Alahäivä-
lä Silja 2,12, 2. Majava Emmi 2,18, 3. 
Moilanen Mette 2,39. 

Pojat 2009-2008 1. Vuorma 
Aleksi 2,04, 2. Illikainen Eetu 2,34, 
3. Hirvasniemi Otto 2,37, 4. Puhak-
ka Martti 2,40, 5. Niemelä Ilja 3,31, 6. 
Kaukko Jere 3,32. 

Tytöt 2007-2006 1. Kokko 
Ronja 5,14, 2. Riepula Emma 5,30, 3. 
Majava Amalia 5,41. 4. Illikainen iina 
5,47, 5. Moilanen Neea 6,07, 6. Lit-
tow Riikka 6,36, 7. Hirvasniemi Emmi 
7,22. 

Pojat 2007-2006 1. Vuorma Vil-
le 5,03, 2. Hirvasniemi Kaarlo 5,34. 


