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Uudelle lehdelle
tervehdyksiä ja 
kannustamisia

Neule- ja 
villahousumarkkiNat 

Pudasjärven torilla
su 10.10. klo 10-16

Villahousut, myös ohuita merinovillaisia, merinovikerrastot
Uutuus: Jussi paidat 100 % villaa, konepestävä laatu

Naisten merinovillatakit, puserot, taskulliset syyshousut D-
mitta, lasten merinovillahaalarit, merinovillakaulurit, 

villapaitoja, villasukkia, ym.
NuutiseN kutomo oY

www.nuutisenkutomo.fi

Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Toyota Corolla 1,6 bensa 
sedan vm. 2007. AJETTU 
VAIN 141 000 km, uudet 
kesärenkaat ja hyvät nas-
tarenkaat vanteilla, SIISTI, 
ilmastointi, vetokoukku, 
kats. 4/2021.  6950 €

NELIVETO MAASTURI 
Honda CR-v 2,0 bensa, au-
tomaatti, vm. 2005, kahdet 
renkaat, aj. 350 100 km, kats. 
09/2021.  4500 €

NELIVETO MAASTURI 
Honda CR-v 2,0 bensa, vm. 
2004, aj. 345 100 km,ilmas-
tointi, kahdet renkaat, kats. 
6/2021.  3950 €

Volvo V70 2,5Turbo, ben-
sa, automaatti, vm. 2004, 
aj. 359 300 km, automaatti 
ilmastointi, kahdet renkaat, 
MAHTAVAT varusteet, kats. 
8/2021.  3900 €

Toimitamme 
auton tarvittaessa 

kotiisi. 
Ostamme autoja.

Soita ennen 
kuin tulet.

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman 
käsirahaa ja kaskopakkoa. 

Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Volvo S70  2,5 bensa 
HIENO YKSILÖ vm. 1997, 
ajettu VAIN 286 500 km, 
ilmastointi, vakkari, kahdet 
renkaat. 2600 €

Optikon näöntarkastus 0€!
P. 040 821 1819Varaa aika

Pudasjärven OPtiikan 
ruska-ajan 

tarjOukset!!

Yksiteholasien ostajalle 
1.6 ohennetut linssit 

kehyksen hinnalla!
Tarjous voimassa kun ostat linssit ja kehykset normaalihinnalla. 

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

LiikE TäYnnä 

sYksYn 
uuTuus-

kEhYksiä! 

Moniteho-
lasien ostajalle 

toinen linssi 

0€! 

Lääkäripäivät: ke 20.10., ke 3.11. ja ke 17.11.

Ma-to klo 10-17, pe 10-15, la suljettu.
Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819

Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

PUDASjärveläinen

Kuopion Joulutori on valoa, iloa, tuoksuja ja tunnelmaa.
Tätä tunnelmaa lähdemme kokemaan Pudasjärveltä 

perjantaina 10.12. klo 12 (kyytiin voi nousta myös Oulusta). 
Kuopiossa olemme n. klo 17.30. 

Illalla on konserttilipun ostaneille bussikuljetus Kaija Koo:n 
konserttiin. Lauantaina opastettu kiertoajelu Kuopiossa ja 
tunnelmointia joulutorilla. La iltana voi ostaa lipun Kuopion 
kaupunginteatteriin Rintamamiestalo-esitykseen.  
Su mahdollisuus käydä Kuopion Matkus-ostoskeskuksessa, 
jossa on myös Ikea. Kotimatkalle su klo 15. 
Hinta: 220 €/ henkilö. Sisältää bussikuljetuksen, 
2 yön majoitus Sokoshotel Puijonsarvi 2 hh, sisältäen 
aamiaisen, Kuopion kiertoajelun, su kuljetuksen Ikeaan.
Lisämaksusta konserttilippu 37 € Kaija Koo Taipumaton-
konserttiin, teatterilipun 32 € Kuopion kaupunginteatterin 
Rintamamiestalo-esitykseen. 

Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset 15.10. mennessä, 
08 822 052, nevakivi@nevakivi.fi

JOuLuinen KuOpiO Kutsuu 
10.-12.12.2021

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250

Olen päättänyt asettua ehdokkaaksi tuleviin alue-
vaaleihin. Päätöstä helpotti merkittävästi se, että 
olen saanut yli puoluerajojen kannustusta asettua 
ehdolle!

Olen elämäni aikana saanut nauttia laaduk-
kaista terveydenhuoltopalveluista, jo pienestä 
vauvasta asti. Palvelut ovat olleet läsnä monessa 
elämänvaiheessa, kuitenkin lähinnä terveydentar-
kastusten muodossa. On kuitenkin lähes varmaa, 
että tulen jossain vaiheessa tarvitsemaan myös 
raskaampia, korjaavia sote-palveluita.

Olen nähnyt sote-palveluiden järjestämisen 
nurjatkin puolet, niin lähimmäisenä kuin myös 
päättäjänä. Sote-palveluita on Suomessa pit-
kään aliresurssoitu ja monet verrokki valtiot (hy-
vinvointiyhteiskunnat) käyttävät enemmän rahaa 
ihmisten hoitamiseen ja ennaltaehkäisevään toi-
mintaan. Päättäjänä olen nähnyt pienten kuntien 
paineen ja tuskan palveluiden rahoittamisessa. 
Kuten Pudasjärvellä, monella muullakin kunnalla on 
sama tilanne; verotulot pienenevät ja palveluntar-
peet kasvavat. Tilanne on ollut kestämätön ja so-
te-uudistus korjaa tätä tilannetta!

Solidaarisuus! Arvoista jaloin. Yhteisöt toimivat 
aina parhaiten, kun oman edun maksimointi saa-
daan karsittua pois! Uusiin aluevaltuustoihin ei saa 
pesiytyä ajatusta oman edun tavoittelusta, jos näin 
käy, pienet kunnat vedetään kölin ali, palvelut kes-
kitetään Ouluun ja elämisen edellytykset tuhotaan 
laajalti maakunnista. Me haluamme tulevaisuudes-
sakin laadukkaita palveluita! Me haluamme tehdä 
tämän uudistuksen oikein! Me olemme sitä mieltä, 
että sote- ja pelastuspalvelut saavat maksaa!

Hei, 
nyt on hyviä 

uutisia!

Me toimimme apua tarvitsevan 
ihmisen parhaaksi! 

Siksi Vasemmistoliitto!
Ystävällisin terveisin 

Antti Tihinen

Pudasjärven Vuokratalot Oy
Varsitie 7,  uusi osoite 15.10. alkaen Oikopolku 2 B 2, 93100 Pudasjärvi

P. 050 409 8190 , asuntotoimisto@pudasjarvi.fi
Avoinna: ma klo 9-12, ti klo 12-15, ke suljettu, to klo 12-15, pe klo 9-12.

MUUTAMME 15.10.
Oikopolku 2 B 2

s. 4
Uusi KontioBlock näyttää
hirsikerrostalo-
rakentamisen suunnan s. 12

Koskitraktorin 
avajaisissa paljastettiin 
”Näky” maalaus s. 13
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Pudasjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16 

www.vkkmedia.fi

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

Päätoimittaja, ilmoitusmyynti:
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti ja toimitus
Terttu Salmi 0400 499 745
ilmoitukset@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,75 €/pmm. 
Sisäsivut  1,70 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.Pudasjärveläinen ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan toimitukseen viimeistään tiistaina klo 13 mennessä. 

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 mah-
dollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 10.10. kello 10. Toimittaa 
Timo Liikanen, avustaa Jari Valkonen, kanttorina Keijo Pii-
rainen. Kirkkokahvit. Messun videolähetys katsottavissa 
YouTube-kanavalla. 

Eläkeläisten musiikkipiiri ke 13.10 kello 13.

Lapsiparkki pe 8.10. kello 9.30–12 seurakuntakodil-
la. Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin.  
Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille: Tanja 040 868 
4730, Marja 040 586 1217. Laitathan lapsellesi pienen vä-
lipalan ja juoman mukaan.

Perhekerho ke 13.10. kello 10–12.30 seurakuntakodilla.  
Perhekerhoihin ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset yh-
dessä vanhempien tai muun aikuisen kanssa. Kahvi- ja me-
hutarjoilu.    

Raamattupiiri keskiviikkoisin kello 18 seurakuntakodilla.

Lähetyksen tupakahvila keskiviikkoisin kello 10–12. 
Myynnissä kahvia ja pullaa sekä villasukkia ja lapasia.

Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597. 

Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkko-
herranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–14 
sekä to kello 12–16. p. 08 882 3100. 

Rauhanyhdistykset: Seurat ry:llä su 10.10. klo 13 (Veikko 
Jurvakainen, Arto Holmi).

Haudattu: Anja Eveliina Illikainen 89 v, Eino Vähäkuopus 
86 v.

Rakkaamme

Eino
Vähäkuopus
s. 7.10.1934 Pudasjärvi 
k. 20.9.2021 Pudasjärvi 

Kiittäen ja kaivaten 

siskojen ja veljien lapset perheineen
Muut sukulaiset ja tuttavat

Kauniit muistot eivät koskaan kuole
Eivätkä koskaan jätä yksin

Siunaus toimitettu 2.10.2021. Kiitämme osanotosta.
Lämpimät kiitokset kaikille Einon hoitamiseen osallistuneille. 70-vuotiaita muistettiin virsikirjalahjalla

Tänä vuonna 70-vuotta täyt-
täneiden juhlaa vietettiin 
sunnuntaina 19.9. seurakun-
tatalolla.

Päivä alkoi jumalanpal-
veluksella, joka jälkeen siir-
ryttiin täytekakkukahveille. 
Kahvittelun jälkeen juhlati-
laisuuteen seurakuntasalin 
puolella osallistui 24 merk-
kipäivän viettäjää, joilla 
useimmilla oli myös puoliso 
rinnallaan. Seurakunta lah-
joitti kaikille perinteiseen ta-
paan virsikirjat ja tilaisuu-
den lopuksi otettiin vielä 
yhteinen valokuva. 

Seurakuntapastori Jari 
Valkonen kertaili merkkipäi-
vän viettäjien nuoruuden ai-
kaisia tapahtumia; 

Veikko Kankkonen ja 
Eero Mäntyranta voittivat 
kultaa talviolympialaisis-

sa, samoin Lasse Viren ke-
säolympialaisissa, Etyk oli 
vuonna 1975. 

-Paljon on itse kullakin 
muistoja vuosien varrelta; 
varmaankin hyviä ja huo-
nompiakin joukossa. Tärke-
ää on, että rakastava Jumala 
on ollut kanssanne joka päi-
vä. 

70-vuotta täyttänei-
den puolesta puheenvuo-
ron käyttänyt Heimo Turu-
nen sanoi useimmilla olevan 
nyt aikaa harrastuksille sekä 
viettää aikaa lapsien ja las-
tenlasten kanssa. Hän muis-
tutti liikunnan tärkeydestä, 
josta on paljon hyötyä ter-
veydelle ja päivittäiseen elä-
mään. 

Kanttori Keijo Piirainen 
ja diakoni Marko Väyrynen 
esittivät musiikkia ja Väy-

Seurakunnan järjestämään juhlatilaisuutteen osallistuneet, tänä vuonna 70-vuotta täyttäneet, henkilöt yhteisessä kuvassa.

Kari Stenius kävi ensimmäisenä noutamassa virsikirjan Jari 
Valkoselta.  Nimiä luki Marko Väyrynen. 

rysellä oli mittava kokoel-
ma vanhoja valokuvia Pu-
dasjärven keskustasta, jonka 
esityksen aikana muisteltiin 
yhteisesti eri rakennuksien 
historiaa ja niihin liittyviä 
muistoja.

Vielä muistutettiin; jotka 
eivät päässeet juhlaan mu-
kaan voivat noutaa lahjavir-
sikirjan kirkkoherranviras-
tosta. 

Pudasjärveläinen-lehti

Tämä hartauskirjoitus on en-
simmäinen uudessa Pudas-
järveläinen -lehdessä. Pudas-
järven seurakunnan puolesta 
toivotan lehdelle menestystä 
ja Jumalan siunausta! On hie-
noa, että voimme jatkaa vii-
koittaisia hartauskirjoituksia 
edelleen tässä lehdessä. Nii-
den kautta on mahdollista vä-
littää ajankohtaista kirkkovuo-
teen liittyvää sanomaa laajalle 
lukijakunnalle. 

Kirjoitusten tutkiminen 
kuuluu olennaisesti kristilli-
sen uskon opettamiseen. Kir-
kon usko perustuu aina poh-
jimmiltaan Raamatun pyhiin 
kirjoituksiin. Kirkkolain en-
simmäisessä pykälässä tode-
taan: ”Kirkko tunnustaa sitä 
Raamattuun perustuvaa kris-
tillistä uskoa, joka on lausut-
tu kolmessa vanhan kirkon 
uskontunnustuksessa sekä lu-
terilaisissa tunnustuskirjoissa”. 

Tulevan sunnuntain teema-
na kirkkovuodessa on usko ja 
epäusko. Pyhän evankeliumis-
sa, Johanneksen 7. luvussa ke-
hotetaan tutkimaan kirjoituk-

sia. Sanoja ei tässä yhteydessä 
lausunut Jeesus, vaan hänen 
vastustajansa, ylipapit ja lai-
nopettajat. Tekstiyhteydessä 
käydään keskustelua Jeesuk-
sen olemuksesta ja tehtäväs-
tä. Hänen toimintansa oli syn-
nyttänyt ihmisissä monenlaisia 
ajatuksia. Jeesuksen puheet ja 
ihmeteot eivät jättäneet ke-
tään kylmäksi. Mielipiteitä oli, 
puolesta ja vastaan. Ihmisten 
tuntoja sanoitettiin Johannek-
sen mukaan: ”Tämän täytyy 
olla se profeetta. Hän on Mes-
sias. Yksikään ihminen ei ole 
ikinä puhunut sillä tavoin kuin 
hän”. (Joh. 7:40-41, 46). Nämä 
sanat kertovat orastavasta us-
kosta. Fariseukset ja laino-
pettajat sen sijana olivat va-
rauksellisia, jopa vihamielisiä: 
”Oletteko antaneet eksyttää it-
senne? Onko kukaan hallitus-
mies uskonut häneen? Rahvas 
ei tiedä laista mitään – kirottu-
ja kaikki!” (Joh. 7:48-49) Fari-
seuksista on nähtävissä se, että 
he kokivat Jeesuksen toimin-
nan ja suosion uhkaavan hei-
dän omaa asemaansa Jumalan 

lain opettajina ja tulkitsijoina. 
Päivän evankeliumissa 

näyttää olevan klassinen esi-
merkki puutteellisesta kirjoi-
tusten tulkinnasta. Fariseukset 
ja lainopettajat olivat siinä kä-
sityksessä, että Jeesus oli läh-
töisin Galileasta. Sen perus-
teella he päätyivät ajatukseen, 
että hän ei voinut olla Messi-
as, Jumalan voideltu. Vanhan 
testamentin ennustusten mu-
kaan Messias on Daavidin jäl-
keläinen ja tulee Betlehemis-
tä, Daavidin kotikaupungista. 
(Joh. 7:41-42) Tämän päivän 
näkökulmasta voi hämmästel-
lä, miksi fariseukset ja laino-
pettajat eivät olleet tietoisia 
Jeesuksen syntymäpaikasta, 
että se oli juuri Betlehem. Hä-
nen aikuisikänsä kotikaupunki 
Kapernaum toki sijaitsi Galile-
an alueella, ja tällä perusteel-
la monet ajattelivat sen olevan 
myös hänen synnyinseutuaan. 
Perusteellisempi asian selvit-
täminen olisi voinut viedä lai-
nopettajat ja fariseukset oi-
kean tiedon lähteelle. Samoin 
Johanneksen evankeliumissa 

tuodaan selvästi esille se, että 
kiistakysymyksissä ja erityises-
ti oikeudenkäynnissä ei voida 
tehdä johtopäätöksiä ennen 
perusteellista asioiden selvit-
telyä. 

Ajatellessamme uskon ja 
epäuskon teemaa tämän päi-
vän näkökulmasta, meidän ei 
tarvitse mennä omaa itseäm-
me kauemmaksi. Pysyäksem-
me ja vahvistuaksemme uskos-
sa on tarpeellista tutkia pyhiä 
kirjoituksia. Sana ja sakramen-
tit on annettu uskon vahvis-
tukseksi ja virvoitukseksi. Sun-
nuntain jumalanpalveluksissa 
saamme erityisellä tavalla olla 
näiden lahjojen äärellä. Apos-
toli Paavalin sanat rohkaisevat 
luottamaan Jumalan lupauk-
siin: ”Teidän on vain pysyttävä 
lujina uskon perustalla, horjah-
tamatta pois siitä toivosta, jon-
ka teidän kuulemanne evanke-
liumi antaa”. (Kol. 1:23).

Timo 
Liikanen 

Tutki kirjoituksia

Rakkaamme

Toini Marjatta
särkElä
o.s. Karppinen
s. 4.9.1942
k. 7.8.2021

Rakkaudella muistaen
Atte
sauli
Teijo
Iida
Terttu
Timo

Siunaus toimitettu 21.8. Pudasjärven kirkossa läheisten ja 
sukulaisten läsnäollessa. Kiitämme kaikkia osanotosta.
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Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min, tommi.niskanen@k-supermarket.fi
Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21PUDASJÄRVI

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA ja 
TIkTokISSA! @ksmpudasjarvi

Lue lisää muista tarjouksistamme: www.k-ruoka.fi/artikkelit/k-supermarket/k-supermarket-tarjoukset

Vastuullista ja

HYVÄÄ

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 7.-10.10. ELLEI TOISIN MAINITA

-10%
Plussa-kortilla

-11%
Plussa-kortilla 469 399

Arvid Nordquist

SelecTiOn  
SUOdaTinkaHViT
450 g (10,42/kg) ei solid

Ingman

creamY lakTOOSiTOn  
manSikka-marenki 
kermajÄÄTelö
850 ml (4,69/l)

Ilman Plussa-korttia  
5,25 pkt (11,67/kg)

Ilman Plussa-korttia 
4,69 kpl (5,52/l)

Ilman Plussa-korttia  
8,99 rs (11,83-13,03/kg)

kUrkkU
Suomi

169
kg

Atria

kanan  
minUUTTifileeT
690-760 g (10,51-11,58/kg)

799
rs Pkt kPl

KANASALAATTI
resePtI k-rUOkA.FI/resePtIt 
tAI k-rUOkA-sOVellUs

SUOMI

Lahjoitus 
0,50 €

-14%
Plussa-kortilla

TERVETULOA
ATRIA

POSSUPÄIVILLE
TO-PE 7.-8.10.

Atria Mestari Ismo Peränen
paikalla to-pe klo 10-17

, KOKONAISENA

-13-18%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia  4,59-4,89 rs (11,48-12,23/kg)
399

Kariniemen
kananpOjan SiSÄfileeT  
tai uutuus  
fileepala criSpY
400 g (9,98/kg)

1295

Tammminen

TakUUmUreaT  
naUdan paaHTO-  
tai SiSÄpaiSTi
Palana

kg

rs

HERKKUTORILTA

499
kg

TUOre praTTU mUikkU 
Puruvesi, Pihlajavesi tai Perämeri

Suomi, säävaraus

HERKKUTORILTA

Voimassa TO-la 7.-9.10.

HERKKUTORILTA

100
kPl

Haapalan

leipÄjUUSTOT
500 g (9,98/kg)

499
kPl

Fazer
kiireeTön 
maalaiSleipÄ
Luomu, 390 g (7,67/kg)

299
kPl

Ilman Plussa-korttia 3,49 kpl (8,95/kg)
-14%

Plussa-kortilla

 

rUiSlimppU
500 g (4,58/kg)

229
kPl

Ilman Plussa-korttia 2,55 kpl (5,10/kg)

Kivikylän

piknik-paiSTi
n. ,5 kg

595
kg

Voimassa TO-la 7.-9.10.

SUOMI

erÄ

1295
kg

TUOre SUOmalainen Taimen 
Kasvatettu, Föglö, Suomi

SUOMI

erÄ erÄ

HERKKUTORILTA

799
kg

TUOre SUOmalainen 
Silakkafilee 
Selkämeri, Suomi, säävaraus

Voimassa TO-la 7.-9.10.

SUOMI

Voimassa TO-la 7.-9.10.

SUOMI

K-Ruokamestarin 
kUUmaT grillaTUT brOilerin kOiVeT 

raakapaino n. 330 g

-10%
Plussa-kortilla
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Jokaiseen talouteen toimi-
tettu ilmainen Pudasjärvi 
-lehti on lakannut ilmesty-
mästä. Tieto tästä oli aika-
naan surullista kuultavaa, 
jokainen Pudasjärveläinen 
ansaitsee viikoittain ilmes-
tyvän paikkakunnan omiin 
kuulumisiin keskittyvän 
painetun lehtensä. Nyt me 
kaikki olemme lukemas-
sa uutta Pudasjärveläinen 
-lehteä, josta lämpimät kii-
tokset ansaitsee Heimo. 
Heimon sinnikkyys mah-

dollistaa Pudasjärveläisten 
paikalliskuulumisten kan-
tautumisen jokaiseen talo-
uteen on kunnioitettavaa. 
Otamme uuden Pudasjär-
veläinen -lehden avosy-
lin ja kiitollisin mielin vas-
taan, onnea ja menestystä 
uuden lehden toimittami-
sen parissa koko toimituk-
sen väelle!

Mirka 
Väyrynen

Lämmin kiitos 
uudesta 

Pudasjärveläinen 
-lehdestä!

Paljon onnea uudelle Pu-
dasjärveläinen -lehdel-
le! Hieno historia vanhalle 
on kirjoitettu ja nyt on aika 
uuden! Historian ensim-
mäinen Pudasjärveläinen 
-lehti on nyt meidän kaik-
kien luettavissa.

Uusi tarkoittaa uudis-
tumisen mahdollisuuksia 
meille kaikille. Teille leh-
delle se on toimintaympä-
ristömme tarkastelua po-
sitiivisessa hengessä ja 
yrittäjämyönteisen ilma-
piirin rakentamista. Tällä 
tiellä olette olleet jo aiem-
minkin, joten kirjoitettavaa 
riittää entistä vahvemmin. 

Pudasjärvi on kylien-
sä kaupunki, joka perus-
taa menestyksensä omiin 
vahvuuksiinsa. Meille uusi 
Pudasjärveläinen -lehti tar-
koittaa viestintäkanavaa, 
jossa tuomme esille yrit-
täjyyteen liittyviä nostoja. 
Puutuoteteollisuuden, elä-
myksellisen luontomatkai-
lun ja uusiutuvien ener-
gioiden saralla tapahtuu 
paljon uutta. Toimialat 
kasvavat historian nopeim-
malla tahdilla ja työnteki-
jöitä tarvitaan. Haluamme 
tuoda esille osaltamme yri-
tysten tarinoita, jotta yhä 
useampi löytää tekemisen 

Pudasjärveläinen

paikan juuri Pudasjärvel-
tä. Uskomme, että mah-
dollisuuksista viestiminen 
koskettaa joka kerta uusia 
lukijoita. Hiljalleen koske-
tukset muuttuvat pistoik-
si ja silloin on aika selata 
kiinnostavia työpaikkoja.  

Tahtotilanamme on saa-
da Pudasjärvelle työnte-
kijöitä kaikkiin tehtäviin. 
Haluatko tehdä puutalo-
ja maailman suurimmassa 
hirsitalotehtaassa tai kiin-
nostaako hiilijalanjäljen 
pienentäminen työn kaut-
ta? Näiden lisäksi tarjolla 
on parhaat harrastusmah-
dollisuudet. Kaikki tämä 
onnistuu Pudasjärvellä. 

Pudasjärvellä 
- kaikki on nyt uutta. 

Tule osaksi meitä!  

Riikka Tuomivaara, 
Toimitusjohtaja, 

Pudasjärven Kehitys Oy

Riikka Tuomivaara. 

Uudelle lehdelle 
tervehdyksiä ja kannustamisia

Uuden Pudasjärveläinen lehden ilmestymisestä tiedon leviämisen jälkeen on lehtiyrittäjä Heimo Turuselle 
tullut runsaasti rohkaisevia ja kannustavia viestejä, joita tässä julkaisemme.

Uusi kaupunkilehti 
jokaisen ulottuvilla

Pudasjärven apteekin teh-
tävänä on huolehtia Pu-
dasjärven kaupungin 
alueen lääkehuollosta. 
Tunnuksemme mukaises-
ti haluamme auttaa asi-
akkaitamme lähellä. Vies-
tinnässämme valitsemme 
yhteistyökumppanimme 
niin, että viestimme ta-
voittaa pudasjärveläiset 
mahdollisimman katta-
vasti varallisuudesta riip-

pumatta. Tervehdimme 
ilolla uutta, aidosti paikal-
lista kaupunkilehteä, joka 
on jokaisen ulottuvilla.

Pudasjärven 
apteekki

apteekkari 
Terttu Puurunen ja hen-

kilökunta

Olen pienemmän puolel-
la. Odotan taas hartaasti 
joka torstai, kun uusi lehti 
”PUDASJÄRVELÄINEN” 
löytyy postilaatikosta ja 
siksi päätin kirjoittaa kan-
nustaakseni Hemppaa ja 
muita lehdestä kiinnos-
tuneita jatkamaan taiste-
lua paremman maailman 
ja ennen kaikkea maa-

seudun puolesta. Kehitys 
on menossa digilehtien 
suuntaan, mutta me van-
hemmat ihmiset olemme 
tottuneet lukemaan pape-
riversiota.

Tapio 
Lievet-
mursu

Pienen puolellaPaikallismedia tärkeä 
tiedon välittäjä

Media ja median vapaus 
on tärkeä osa yhteiskun-
taamme. Paikallismedia 
on aina rikkaus paikka-
kunnalle, näin myös Pu-
dasjärvellä. Terve kilpailu 
myös pitää, kaikki toimi-
jat hereillä ja se kehittää 
palveluja yhä laaduk-
kaimmiksi. Jatkossakin 
Pudasjärvellä olevat kak-
si paikallislehteä on hie-
no asia.

Ilmaisjakelulehdet ovat 
myös tärkeässä roolissa 
tiedon välittäjänä, koska 
kaikki eivät halua tai pys-
ty maksullista lehteä tilaa-
maan. Tiedon saaminen 
myös perinteisenä painet-
tuna lehtenä, kuuluu edel-
leen tärkeänä osana yh-
teiskuntaamme. Kaikilla ei 
sähköiset kanavat ole käy-
tössä ja usein lukemisko-
kemus on myös erilainen.

Pudasjärven yrittäjien 
puolesta onnittelemme ja 
kiitämme Heimo Turusta 
uuden Pudasjärveläinen 

lehden perustamisesta ja 
toivotamme onnea ja me-
nestystä lehdelle Pudas-
järven ilmoituskanavana 
ja Pudasjärven vahvuuk-
sien esille tuojana, myös 
paikkakunnan ulkopuo-
lelle.

Tommi Niskanen
Pudasjärven Yrittäjät ry

Puheenjohtaja

Tommi Niskanen.

Oon pudasjärveläinen 
Oon pudasjärveläinen, oon 
pudasjärveläinen…  Näillä 
laulunkin sanoilla haluan 
toivottaa tervetulleeksi uu-
den paikallislehtemme Pu-
dasjärveläisen! Pudasjär-
veläinen -lehteähän tekee 
meille jo hyvinkin tuttu ja 
turvallinen ”Heimo Turu-
sen tiimi”. Olette erittäin 
tervetulleita uudella leh-
dellä Pudasjärvelle!

Paikallislehdessä on tär-
keää, että saadaan kaikki-
en äänet kuulumaan niin 
lasten, nuorten, työikäis-
ten kuin vanhempienkin 
ihmisten. Nuorissa ihmi-
sissä on tulevaisuutta ja 
vanhemmissa henkilöissä 
nykyisyyttä sekä tulevai-
suuden perustan rakenta-
mista yhdessä nuorempien 
kanssa. Sekin on tärkeää, 
että elämme täysillä nyky-
hetkessä ja visioimme yh-
dessä koko Pudasjärven 
tulevaisuutta. Tulevaisuu-
den kannalta on merkityk-
sellistä, että kaupunkimme 
jokainen kylä olisi asuttu ja 
niistä huolehditaan yhden-
vertaisesti. Toivon ja us-
kon, että Pudasjärveläinen 
-lehti pystyy toimittamaan 
ajankohtaista ja luotetta-
vaa tietoa jokaiseen Pu-
dasjärven talouteen. Pärjä-

täksemme hyvin meille ovat 
elintärkeitä toimivat yrityk-
set ja palvelut. Siksi mei-
dän tulee suosia paikallista 
ja käyttää heidän palvelu-
jaan. Tulevaisuudelle luom-
me mahdollisuuksia koulu-
tuksiemme avulla ja niitä on 
erittäin tärkeä suunnata yri-
tysten ja yhteisöjen tarpei-
den mukaisesti.  

Viime aikoina otsikois-
sa olleita asioita on ollut ko-
rona jo pitempään. Toivot-
tavasti koronasta päästään 
pian eroon, ainakin otsikois-
sa. Vaikkakin se on juuri nyt 
paikallisesti erittäin akuutti-
asia, varsinkin nuorten koh-
dalla Pudasjärvellä. Kehotan 
meitä pudasjärveläisiä vielä 
malttamaan eli käyttämään 
maskeja, huolehtimaan kä-
sihygieniasta sekä tarvittaes-
sa pitämään suojaetäisyydet. 
Näin varmistamme kaikille 
mukavamman syksyn sekä 
syyslomat.

Kohtaamisongelma on 
myös iso asia mistä on syy-
tä kantaa huolta. Pudasjär-
velläkin on yhtä aikaa pulaa 
työntekijöistä ja tuotantoja 
joudutaan rajoittamaan, kun 
taas samalla on suuri joukko 
työttömiä. Miten näitä asi-
oita saataisiin kohtaamaan 
entistä paremmin? Yhtenä 

vastauksena on täsmälliset 
koulutukset, tiedottaminen 
sekä oikean mielikuvan luo-
minen/ saaminen eri alois-
ta.  Viime aikoina on ollut 
suosiossa myös lyhyemmät 
koulutukset, joiden avul-
la pääsee nopeammin työ-
markkinoihin kiinni.

Kun viestitetään asioista, 
niin on tärkeää, että mieti-
tään asioita positiivisuuden 
kautta. Tiedotetaan ja ol-
laan ylpeitä, mitä teemme ja 
ei kannata itse laittaa rimaa 
liian korkealle, vaan laittaa 
näistä asioista tiedotetta pai-
kallislehtiin. Kun asia tiede-
tään, niin se on myös ole-
massa ja sen suosio monesti 
kasvaa. Miettikääpäs mitä 
kaikkea Pudasjärvelläkin 
on olemassa? Täältä löytyy 
mm. puu- ja hirsitaloteolli-
suuden maailman huippu-
osaajia, Suomen eteläisin 
tunturialue, palveluineen, 
erinomainen virkistysuima-
la Puikkari, hyvät koulutus-
mahdollisuudet, luonto sekä 
paljon mukavia ihmisiä.

Tärkeää on aina, että 
kuuntelemme aidosti toi-
siamme, olemme läsnä kes-
kusteluissa, olemme avoi-
mia, rehellisiä sekä aitoja ja 
se, että kohtelemme toisiam-
me siten, miten haluaisimme 

itseämme kohdeltavan. 
Toivon ja uskon, että Pu-
dasjärveläinen -lehti toi-
mii juuri näin. Kuuntelee, 
mitä kylillä ja maailmalla 
tapahtuu, kertoo tapahtu-
mista avoimesti, saman-
aikaisesti sekä rehellisesti 
meille kaikille. Näin toi-
minnasta tulee kuin yh-
den ison perheen toimin-
taa ja perhe kattaa koko 
Pudasjärven alueen lap-
sista vanhuksiin ja Ki-
pinästä Sarakylään kuin 
myös Siurualta Jaurakka-
järvelle.

Onnea ja menestystä 
uudelle Pudasjärveläis 

-lehdelle ja koko Heimon 
tiimille!

Keijo Kaukko
Yksikönjohtaja, Koulu-
tuskuntayhtymä OSAO

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä jo

KESKIVIIKKONA
www.vkkmedia.fi
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

PE-TO 8.-14.10. TEKSTIILIOSASTOLTA rAuTAOSASTOLTAAjAnkohtAiset tArjoukset 

jA pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

PErjAnTAInA 8.10. LAuAnTAInA 9.10. MA-TI 11.-12.10. KE-TO 13.-14.10.

PErjAnTAInA-LAuAnTAI 8.-9.10. MAAnAnTAI-TOrSTAI 11.-14.10.
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Olvi
LIMSAT

0,95 l
sis. pantin

HK
hErKKuMAKSA- 

MAKKArA
150 g

Snellman
SIKA-nAuTA
jAuhELIhA

400 g

Forssan
rIISIPIIrAKKA

6 kpl/390 g

bATAATTI
Suomi

Suomalainen
jää-

SALAATTI
pussi

Atria
MAKSA-

LAATIKKO
400 g

Espanjan
SATSuMA

Kananpojan
PAISTI-

SuIKALEET
250-300 g

Tuore
nOrjAn
LOhIfILEE

Kivikylän
MAALAIS-
KInKKu
palana ja 
siivuina

Pingviini
vAnILjA
KErMA-
jääTELö 1 l

HK
bALKAn-
MAKKArA-
TAnKO
500 g

IrTO-
KArKIT

Valio
vOI 500 g
normaali-
suolainen

Atria  
Kunnon Arki
grILLI-
nAKKI
840 g

Vaasan
hOTdOg
SäMPyLä
12 kpl/324 g

Oululainen
ruISLIMPPu
700 g
viipaloitu

Atria
TALOnPOjAn- 
LEnKKI
300 g

Kinnusen 
Myllyn
vEhnä-
jAuhO
2 kg

Vip
OMEnA-
TäySMEhu
1 l

Naudan
PALAPAISTI

Kananpojan
KOIPIPALOjA
marinoitu 
n. 1.5 kg/rss

Tuore porsaan
PAAhTO-
KyLKI
naturell tai 
marinoitu

Hyvä
nAuTA
jAuhELIhA
rasvaa max 10%

jAuhELIhA
SIKA-nAuTA

Porsaan
ETuSELKä ja 
LAPA

Naudan
KEITTOLIhA-
PALAT
makuluulla

Kananpojan
MInuuTTI-
PIhvIT
760 g

Arla 
PErInTEISET 
jOgurTIT
150 g

Eldorado 
vEhnäPA-
TOnKI
300 g

Eldorado 
chEESE-
burgEr
2x150 g

Eldorado 
rIISIKAKKu
100 g

Eldorado 
cOrn fLAKES 
MAISSI-
hIuTALEET
375 g

Kivikylän 
LöyLy-
LEnKKI
400 g

Kivikylän 
PIKnIK
PAISTI
n. 1.5 kg/kpl

Reima 
Lassie lasten 
SOfTShELL 
TAKKI
Koot: 122-140 cm

nuOhOuSSETTI
-harjan halkaisija 15cm
-kuula 1,5kg
-köyden pituus 10m

Sievin 
KuMISAAPPAAT
turvakärjellä  
tai nauhoilla

Mustang
KAMIInA Musta teräs
-  Mitat: 28,6x28,6x91,4 cm
-  Paino: 52kg
-  Lämmitysteho: 5,5 kW
-  Lasiluukku
-  Lämmityskapasiteetti: 
   n. 45-50 neliömetriä
-  Hormiliitäntä 120 mm   
   on takan takana
-  Korkeus lattiasta hormilähdön  
   keskikohtaan 780 mm

KEvyTPrESSuT 
esim. 2x3 m

Monikäyttöinen neulottu
SOfTShELL-PuSErO 
jossa pidennetty selkäosa ja 
vahvistukset kulumiselle alttiissa 
kohdissa. Vetoketjulliset 
sivutaskut ja rintatasku. 
Kiristimet vyötäröllä. 
Hengittävä, 
tuulen pitävä ja 
vettähylkivä.

Airam Luka ladattava
OTSALAMPPu
- Valonlähde LED 2 x 20 W,  
  1200 lm
- Ladattava paristo 1 x 18650   
  2600 mAh 3,7 V sisältyy  
  pakkaukseen.
- USB A/USB Micro latausjohto  
  sisältyy pakkaukseen.
- Materiaali alumiini + ABS.
- Koko 86 x 35 x 25 mm.
- Paino 75 g ilman akkua.

Fiskars 
rETKIKIrvES X7

Tarmo
rETKIKIrvES 35 cm

Saga 
LEIvInPAPErI
20 m x38 cm

Reima Lassie 
SOfTShELL 
hOuSuT
Koot: 128-140 cm

Lasten Britex 
SOrMIKAS
Koot: 5-8

Miesten 
rEISITASKu-
hOuSuT
vanuvuorella
Koot: 30”/30”-
36”/30”

Miesten musta 
vETOKETju-
huPPArI
Koot: S-XXL

Stage tyttöjen 
huPPArI
Koot: 130-170 cm

Stage tyttöjen 
cOLLEgE-
hOuSuT
Koot: 130-170 cm

Stage poikien 
huPPArI

Miesten 
vErKKA-
hOuSuT
musta, vetoketju-
taskut. Koot: S-XXL

Stage poikien 
cOLLEgE-
hOuSuT
vetoketjutaskut
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Legendaarinen ravintola 
Romekievari sai uuden ravintoloitsijan
Vuodesta 1981 toimi-
nut ravintola Romekieva-
ri sai uuden ravintoloitsijan 
1.10.2021. Aiemmin ravinto-
latoimintaa pyörittänyt tun-
turihotelli Iso-Syötteen yrit-
täjäpari Juha ja Katariina 
Kuukasjärvi jatkavat Hotel 
Iso-Syötteen toimintaa. Ro-
mekievarin ravintolatoimin-
nan ottaa haltuunsa Event-
hits Oy, joka tulee vuokralle 
ravintolakiinteistöön tuntu-
rin juurella. 

Uusi ravintolatoimen-
johtaja Jan-Jasper Jokinen 
on työskennellyt pohjoisen 
ravintoloissa jo vuosia, jo-
ten yhteistyö sekä ravintola-
toiminnan jatkaminen Juha 

Kuukasjärven seuraajana oli 
luonteva ratkaisu. 

-Mahtavaa, että Juha tar-
josi meille tätä tilaisuutta. 
Olen aina pitänyt Kuukasjär-
vien yritystoimintaa suures-
sa arvossa, siksi on suuri ilo 
lähteä tähän mukaan. Odo-
tamme innolla jo tulevaa se-
sonkia, sanoo Jokinen. 

Uusi ravintoloitsija tulee 
tekemään ravintolassa pien-
tä pintaremonttia. Ensim-
mäinen ravintola Eventhit-
sille Romekievari ei ole, sillä 
kokemusta ravintolan pyö-
rittämisestä on saatu kevääs-
tä saakka kesäravintola Bar 
& Restaurant Kommodorista 
Lahden Myllysaaresta, jossa 

sijaitsee paikallisen purjeh-
dusseuran omistama järvipa-
viljonki. 

-Koronakeväästä huoli-
matta saatiin luotua saareen 
uutta pöhinää ja paljon yh-
teistyötä paikallisten toimijoi-
den kesken. Hyväksi havait-
tua konseptia sekä yhteistyötä 
haluamme jatkaa myös Iso-
Syötteellä, Jokinen hymyilee, 
”kesä saaressa ja talvi rintees-
sä sopii meille hyvin”. 

Jokinen omistaa Eventhits 
Oy:n yhdessä lapsuudenys-
tävänsä Anssi Jakosen kans-
sa. Jakosen vastuualueelle 
kuuluu tapahtumien raken-
taminen. Ravintolatoimen-
johtaja kertookin tapahtu-

marakentamisen kuuluvan 
vahvasti myös Romekieva-
rin tulevaisuuteen: pystym-
me räätälöimään isoillekin 
ryhmille unohtumattomia 
elämyksiä. Meiltä hoituu ta-
pahtumien ammattimainen 
organisointi sekä hyvä ruo-
ka. 

Ravintolan tarkkaa avau-
tumisajankohtaa ei vielä osa-
ta sanoa. 

-Viimeistään heti, kun 
saadaan lunta ja matkaili-
joita. Viimeistellään ensin 
menu ja suunnitellaan unoh-
tumattomat avajaiset, päät-
tää Jan-Jasper Jokinen.

Pudasjärveläinen -lehti
Kättä paiskaavat Hotel Iso-Syötteen Juha Kuukasjärvi (vas) 
sekä uusi ravintoloitsija Jan-Jasper Jokinen.

Syötteen Automyynti käynnistyi hyvin
Loppuvuodesta 2020 perus-
tettu Syötteen Automyynnin 
toiminta on lähtenyt hyvin 
käyntiin ja kauppoja on teh-
ty ympäri Suomen, osa au-
toista on mennyt ulkomail-
le asti. Yrityksellä on oma 
huoltohalli, jossa on nostu-
ri ja tarvittavat rengas- ja il-
mastoinnin huoltolaitteet 
ja vikakoodien lukulaitteet. 
Autot tarkastetaan, huol-
letaan ja tarvittaessa korja-
taan ennen kuin ne laitetaan 
myyntiin.  Epäkuntoisina tai 
huonoilla renkailla olevia 
autoja ei myydä. Kysytyim-
piä autoja ovat bensiiniä 
käyttävät pienet ja keskiko-
koiset henkilöautot. Diese-
leitä kysellään ja ostetaan 
vähemmin nykyisin. Toi-
nen suosittu myyntiryhmä 
on maastoautot, joita oste-
taan perheen kakkosautok-
si retkeily-, kalastus- ja met-

sästyskäyttöön. Niissäkin on 
samaa suuntausta eli bensa-
koneilla on kysyntää.

– Autokauppa on lähte-
nyt yllättävän hyvin liikkeel-
le. Tämä on täyden palvelun 
autokauppa eli kauppaa voi-
daan tehdä käteisellä tai ra-
hoituksen kautta. Samoin 
vakuutukset saadaan hoi-
dettua myyntihetkellä kun-
toon. Myyn autoja suoraan 
pihasta ja netin kautta. Tar-
vittaessa vien auton asiak-
kaan pihalle asti ja monesti 
asiakas on sen verran kauka-
na tai monimutkaisten kul-
kuyhteyksien takana, että 
haluaa saada auton kotipi-
halleen asti. Netti on tehokas 
ilmoituspaikka, kun markki-
noidaan laajemmalle ja net-
tikauppaa tehdään paljon, 
yrittäjä Reijo Väisänen ker-
too.

Eläkkeelle jäätyään Väi-

sänen perusti ensin Reijon 
Aurauspalvelun, joka työl-
listää edelleen talvisin. Ke-
säksi piti saada jotain toi-
mintaa. Kun lähialueilla ei 
ollut autokauppa Väisänen 
perusti koemielessä Syöt-
teen Autokaupan, joka on 
vakiinnuttanut aseman-
sa asiakkaiden keskuudes-
sa.  Yrittäjäksi ryhtyminen 
ei Reijo Väisäselle ollut vie-
rasta. Hän on ollut Ruotsissa 
ja Suomessa niin palkkatöis-
sä kuin yrittäjänäkin monel-
la alalla.

Autot ovat olleet Väisä-
selle mieleinen harrastus 
pikkupojasta lähtien. Nykyi-
sin hän ajaa kilpaa harras-
tuksena, mutta aikaisemmin 
hän ajoi kilpailumielessä jo-
kamiesluokan autokisoissa 
ja rallicrossiakin.

– Takavuosina, ennen 
tätä koronaa tuli kierrettyä 

Reijo Väisänen tekee autokauppaa suoraan pihasta tai netin kautta.Maksu käteisellä tai käyt-
täen rahoitusta. Tarvittaessa auto toimitetaan asiakkaan pihalle asti.

kilpailuissa enemmänkin. 
Nyt on mennyt pari vuotta, 
että kilpailuihin ei ole pääs-

syt.  Autot ovat kunnossa ja 
huollettu viimeisen päälle, 
että kun tilanne tästä helpot-

taa, niin taas kisat kutsuvat, 
Väisänen toteaa. ER

Aittakumpu vieraili Kontiotuotteella ja lammastilalla
- Metsissä on ratkaisun avai-
mia niin ilmastonmuutok-
sen torjunnan kuin talouden 
ja hyvinvoinnin perustan 
vahvistamiseen, sanoo kan-
sanedustaja Pekka Aitta-
kumpu. 

Hän vieraili maanantai-
na 27.9. avustajansa Henrik 
Hämäläisen kanssa Kontion 
hirsitalotehtaalla.

Toimitusjohtaja Mika 
Rytky kertoi kansanedus-
tajalle ajankohtaisia asioita 
puurakentamisesta. Samal-
la viikolla Kontio julkisti uu-
den konseptinsa hirsikerros-
talojen rakentamiseen.

Aittakummun mukaan 
poliitikkojen tehtävänä on 
luoda edellytyksiä sille, että 
koko Suomessa on mahdol-
lisuudet elää, asua ja yrittää. 
Hänen mukaansa tämä tar-
koittaa myös sitä, että met-
siemme hyötykäyttö varmis-
tetaan eikä puun käytölle 

Kosken Lampurien tilalla Antti Holmsröm, Anne Holmström, 
Pekka Aittakumpu, Kaisa Holmström ja Henrik Hämäläinen. 

Pekka Aittakumpu keskustelemassa toimitusjohtaja Mika 
Rytkyn kanssa. 

tehdä turhia rajoitteita. 
Aittakumpu vierai-

li Pudasjärvellä myös lam-
mastiloilla Hirvaskoskel-
la. Kosken lampurit Anne 
Holmström ja Kaisa Holm-
ström kertoivat ajankoh-
taisia asioita lammastalou-
desta. Eduskunta hyväksyi 
viime keväänä lammastilal-
lisille tärkeän lausuman, jon-
ka myötä ministeriön tulee 
valmistella lainsäädännön 
muutokset lampaiden tila-
teurastuksen ja tilojen suo-
ramyynnin mahdollistami-
seksi.  

- Tällä tulee olemaan suu-
ri merkitys maaseudun elin-
keinoille. Eduskunnan tulee 
valvoa, että sen edellyttämät 
muutokset valmistellaan mi-
nisteriössä, Aittakumpu sa-
noo.

Henrik Hämäläinen 
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Iijoen taiteilijoilla vilkasta toimintaa
Iijoen Taiteilijat on toimi-
nut Pudasjärvellä vuodes-
ta 2016. Jäsenemme ovat 
tällä hetkellä eri lajin kuva-
taiteen harrastajia. Kaikki 
ovat ainutkertaisia. Toivom-
me mukaamme myös mui-
den taiteen lajien harrastajia 
ja sanaa taide ei pidä tulki-
ta liian suppeasti, sillä muu-
taman mainitakseni siihen 
kuuluu em. lisäksi tanssi, 
laulu, askartelu, ruuanlait-
to jne. Näiden alojen harras-
tajia on Pudasjärvellä pal-
jon. Haluan myös tähdentää, 
että kylillä on erittäin lahjak-
kaita osaajia. Ovatko vaati-
mattomuus vai etäisyys jar-
runa jäseneksi liittymiseen. 
Meillä ei ole mitään kiinte-
ää pesäpaikkaa, joskin viime 
aikoina olemme saaneet ko-
koontua viehättävissä Villa-
Ritolan  tiloissa.

Toimintamme olemme 
pyrkineet ohjaamaan eri ta-
hoille: Vanhuksille olemme 
lahjoittaneet joulupaketin, 
kannustaneet Hirsikampuk-
sen nuoria taiteen pariin 
järjestämällä entisen pu-
dasjärveläisen taiteilijan ker-
tomaan menestystarinaansa, 
järjestäneet korttiaskartelu-
tapahtumia ja useampia tai-
denäyttelyitä ja retkiä. 

Tämän vuoden loppu-
huipentumana järjestämme 
Vanhanajan joulun, VillaRi-
tolan pihapiiriin lauantaina 

27.11. Myyntipöytänsä lu-
nastaneilla on mahdollisuus 
tulla myymään jouluun liit-
tyviä tuotteitaan. Tapahtu-
massa on lisäksi makkaran-
paistoa ja lämmintä juotavaa 
sekä joulumusiikkia.  Tilai-
suus ei ole kirpputori. Sito-
via pöytävarauksia voi antaa 
tekstiviestillä Taina Nieme-
lä 040 7377620 tai Arja Äikäs 
0400 816324. 

Pöydän hinta 10 euroa ul-
kona ja sisällä rajoitettu mää-
rä 15 euroa. Toivotamme 
lämmintä mieltä ja uskallus-
ta liittyä jäseneksi!

Arja Äikäs 
Puheenjohtaja Iijoen 

Taiteilijat 
arjaleena.anttilaaikas@gmail.com Tehdään joulua!

Pudasjärveläinen lehti julkaisee ja esittelee mielellään 
paikkakunnan yhdistyksien toimintaa. Tässä toivomme 

yhdistyksiltä omatoimisuutta ja aktiivisuutta. 
Kannattaa ottaa myös kuvia kokouksista, tilaisuuksista, 

retkistä, juhlista, tapahtumista, talkoista jne.
Esitämme myös, että yhdistykset tekevät päätöksen

 syyskokouksissaan Pudasjärveläinen -lehden valitsemisesta 
yhdistyksen ilmoituslehdeksi. 

Iijoen Taiteilijoiden näyttely Syötteen luontokeskuksessa.

Markkinoilla Kurenalan torilla.

Retki Posiolle.

VARUSTAUDU TALVEEN!

Jari Keskiaho 040 516 0430
Sami Kaivorinne 040 560 5993 
• Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi 

Puh. (08) 822 007 
• www.pienkonehuolto.fi

9.290€
ALKAEN

+ tk

49 RANGER 600 ACE

13.566€ + tk

METSÄTÖIHIN:

CS-3510ES
34,4 cm³ moottori
Teho 1.5 kW
Laippa 14” / 35 cm
Teräketju 3/8”, lenkkejä 52
Paino 3,7 kg

CS-362WES
35,8 cm³ moottori
Teho 1.49 kW
Paino 3,8 kg
Laipan pituus 12”/30 cm
Ketju 3/8”, lenkkejä 47

 ®, TM ja BRP logo ovat Bombardier Recrea-
tional Products Inc n tai sen tytäryhtiöiden 

tavaramerkkejä

CS-4310SX 
42,9 cm³ moottori
Teho 2,3 kW
Laipan pituus 13” / 33 cm
Ketju 0,325”, lenkkejä 56, 1,3 mm
Paino 4,3 kg

389€ 629€ 269€Ovh. 429€ Ovh. 729€

KUMITURVA-
SAAPPAAT

89€

YUKON METSURIN 
TURVAHOUSUT 
HENKSELEILLÄ 119€
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Haapalan perheyritys historiallisen 
Villa Hannalan omistajaksi
Oulun Toppilansaaressa si-
jaitseva Villa Hannala on 
kauppaneuvos ja laivan-
varustaja J. W. Snellmanin 
vuonna 1859 kesäasunnok-
seen rakennuttama pitsihu-
vila. Monien historiallisten 
vaiheiden jälkeen rakennuk-
sen viimeaikainen omista-
ja Oulun aikuiskoulutuskes-
kus laittoi Villa Hannalan 
myyntiin. Huutokaupas-
sa kesällä 2021 korkeimmal-
la tarjouksella huvilan uusi 
omistaja on pudasjärveläisen 
Martti Haapalan perheyritys 
Haapalandia Invest Oy. Os-
tohinta oli hieman yli puoli 
miljoonaa euroa. 

Uuden omistajan Mart-
ti Haapalan mukaan jatko-
kehittämistä ohjaavat ensisi-
jaisesti kulttuurihistorialliset 
arvot ja toimintaa luotsa-
taan modernimpaan suun-
taan. Taiteelliseksi johtajak-
si kutsuttu Ilmari Mäenpää 
Kiimingin Alakylästä uskoo 
Villa Hannalan olevan yksi 
Oulun merkittävimmistä yl-
peyden aiheista. Tavoitteena 
on luoda Hannalasta moni-
puolinen ja avoin tapahtu-
mapaikka ja kulttuuriym-
päristö. Päärakennukseen 
suunnitellaan lähiruokaa 
hyödyntävän ravintolatoi-
minnan jatkamista. Käyttöä 
tulee lisäämään vuonna 2025 
asuntomessut ja vuonna 
2026 Oulu on Euroopan kult-

Tilaisuudessa vieraili myös Pandakarhu maskotteja, joiden 
kanssa poseeraavat Martti Haapala ja Villa Hannalan toimin-
noista vastaava Ilmari Mäenpää.

Tilaisuuden juontajana toimi Snellmannien sukuun kuuluva oopperalaulaja Maria Manner-
maa. Martti Haapala kertoi Villa Hannalan kaupantekovaiheita ja lähitulevaisuuden suunni-
telmia. 

Kutsuvieraina oli paikalla Pudasjärvellä yrittäjänä ja kaupun-
gin elinkeinoimen johtajana toiminut Mikko Kälkäjä. Kiimin-
gissä asuva Kälkäjä toimii nykyisin mm. Oulun seurakuntien 
yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajana. 

Syyskestien ohjelmaan kuului myös tammen istuttaminen Villa Hannalan pihalle. Taustalla 
näkyvä huvila on rakennettu 1859. Rakennuksen laajennuksen yhteydessä vuonna 1890 ra-
kennettiin avonainen näköalatorni.

Haapalandia Invest Oy on 
Haapaloiden perheyritys, 

joka toimii päästöttömän ja 
puhtaamman 

tulevaisuuden 
rakentamiseksi. 

Yritys on kolmanneksi suurin 
osakas viime kesänä pörssiin 
listautuneessa Skarta Group 

Oy:ssä, joka rakentaa
 puhtaampaa tulevaisuutta 

kehittämällä energiana 
tuuli-, aurinko- ja vetye-

nergiaa ja niiden tuotantoa. 
Martti Haapala kuuluu 

pörssiyhtiön hallitukseen. 
Villa Hannalan Syyskes-

tit striimaus on nähtävissä 
osoitteessa: 

e-concerthouse.com. 

tuuripääkaupunki. 
Rakennuksen omistanut 

Oulun Aikuiskoulutuskes-
kus (OAKK) entisöi jo pa-
hoin ränsistyneen Hannalan 
entisenkaltaiseen loistoon-
sa vuosina 2004–2008. Vap-
puaattona vuonna 2008 Villa 
Hannala avasi ovensa kesä-
kahvilana ja tilausravinto-
lana erilaisten kokousten ja 
juhlien kuten häiden, muis-
totilaisuuksien ja yritysjuhli-
en pitopaikkana. 

Tällä hetkellä ja tuleva-
na talvikautena ravintola on 
avoinna Haapalan mukaan 
tilausravintolana muun mu-
assa eri tilaisuuksien, juhli-
en ja pikkujoulujen pitopaik-
kana. 

-Lähiaikana pohditaan 

pitkän tähtäimen ratkaisuja 
tulevaisuuteen, kertoi Haa-
pala. 

Syyskestit
Villa Hannalan kauppa jul-
kistettiin perjantaina 17.9. 
Syyskesteillä, jonne oli saa-
punut viitisenkymmentä 
kutsuvierasta ja tilaisuuteen 
pystyi osallistumaan myös 
etänä netin kautta striimat-
tuna. Uusi omistaja Martti 
Haapala ilmestyi Snellma-
nien sukuun kuuluvan, ti-
laisuuden juontajan, Maria 
Mannermaan kutsumana ta-
lon pihalta pienoiskuumail-
mapallosta.

Haapala sanoi tornien 
kiinnostaneen häntä koko 

ikänsä. Sellaisen hän suun-
nitteli perustamaansa Pro-
fin ovi- ja ikkunatehtaaseen 
Pudasjärvellä. Toppilas-
sa kesäisin asuva Haapala 
kertoi katsoneensa ohi aja-
essaan lähes päivittäin Vil-
la Hannalan 1890 laajennuk-
sen yhteydessä rakennettua 
avonaista näköalatornia. 
Kun rakennus tuli myyn-
tiin, lähdettiin huutokaup-
pakisaan mukaan ja näin 
Haapalan perheyhtiöstä tuli 
kuluneena kesänä huvilan 
uusi omistaja. Haapala to-
tesi Snellmanin ajan laivo-
jen kulkeneen purjeilla hii-
lineutraalisti. Nyt yli 100 
vuoden jälkeen ollaan laiva-
liikenteessä pyrkimässä pa-
laamaan vanhaan hyvään 

hiilineutraaliin malliin. Haa-
pala kertoi ottavansa hyviä 
kehittämisideoita Villa Han-
nalan tulevaisuuden toimin-
nan suhteen. 

Oulun kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja Mirja 
Vehkaperä toivoi Villa Han-
nalan lisäävän Oulun kult-
tuuriantia. Minna Paakkola 
ProAgriasta uskoi Hanna-
lassa valmistettavien ateri-
oiden koostuvan paikallisis-
ta tuotteista. 

Villa Hannalan ruoriin 
siirtynyt Ilmari Mäenpää 
näki Hannalan vahvuutena 
meren läheisyyden, Terva-
Toppilan, Marinan sekä hi-
naaja Alpo laivan, joiden toi-
minnassa Haapala on myös 
mukana. Hän suunnitteli eri 

keittiömestareiden ja kokki-
en vierailuja ympäri maail-
maa, jotka mahdollistavat 
ruokalistoissa eri teemakuu-
kaudet. 

Merihenkistä musiikkia 
esitti viihdetaiteilija Arja Ko-
riseva pianisti Markus Vaa-
ran säestyksellä. Myös juon-
taja, oopperalaulaja Maria 
Mannermaa lauloi Markus 
Vaaran säestämänä.

Ohjelmaan kuului myös 
tammen istuttaminen Villa 
Hannalan pihalle, jonka jäl-
keen kutsuvieraat siirtyivät 
tutustumaan sisätiloihin ja 
nauttimaan Villa Hannalan 
suosittua lohikeittoa.

Heimo Turunen

Pudasjärven kaupunginhal-
litus kokousti keskiviikkona 
29.9. Nivankankaan asunto-
alueelle on meneillään ase-
makaavan laatiminen. Alu-
eelle päätettiin laatimaan 
myös kunnallisteknisen vii-
tesuunnitelmaa ja tavoite-
hinta-arviota. Kaavamuu-
toksen laatija DI Kimmo 
Mustonen KimmoKaavasta 
oli laatinut heinäkuussa ase-
makaavaluonnoksen, joka 
päätettiin hyväksyä ja aset-
taa luonnos maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen mukai-
sesti nähtäville sekä pyytää 
siitä tarvittavat lausunnot.

Hyväksyttiin äänestyk-

sen jälkeen henkilöstön ta-
sa-arvo- ja yhdenvertai-
suussuunnitelma vuosille 
2021-2023. Henkilöstötoimi-
kunta arvioi toteutuneet työ-
paikkakohtaiset tavoitteet ja 
toimenpiteet tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden edistä-
miseksi vuosina 2019-2020 
ja arviointi lisättiin suunni-
telmaan. 

Keskustelun kuluessa Ilo-
na Ritola esitti, että Hen-
kilöstö- ja tasa-arvosuun-
nitelma vuosille 2021-2023 
palautetaan uudelleen val-
misteluun. Kirjallinen perus-
te merkitään pöytäkirjaan. 
Pentti Perttunen kannatti Ri-

tolan esitystä.
Keskustelun lopuksi pu-

heenjohtaja totesi, että oli 
tehty kaupunginjohtajan 
esityksestä poikkeava kan-
natettu esitys, joten asia oli 
ratkaistava äänestyksellä. 
Nimenhuutoäänestykses-
sä annettiin yhdeksän ään-
tä. Kaupunginjohtajan esi-
tystä, joka tuli päätökseksi, 
kannattivat Vesa Riekki, An-
ni-Inkeri Törmänen, Erkki 
Honkanen, Juhani Jurmu, 
Marko Koivula, Mari Kälkä-
jä ja Marja Lantto. Ilona Ri-
tola ja Pentti Perttunen ää-
nestivät Ritolan esityksen 
puolesta. Ritola jätti pää-

tökseen eriävän mielipiteen, 
joka merkittiin pöytäkirjaan. 

Talousarvion 2022 ja ta-
loussuunnitelman 2023-
2024/alustavaa käsittelyä 
on hallitus käynyt useissa 
kokouksissaan. Raami 2022 
on ollut kesäkuun kaupun-
ginvaltuuston käsittelyssä, 
kuten uusi kuntastrategia 
vuosille 2022-2030. Päivite-
tyn kuntastrategian mukaan 
Pudasjärvi on aito luonnon-
läheinen kyliensä kaupun-
ki, joka perustaa menestyk-
sensä omiin vahvuuksiinsa. 
Kuntaliiton verotuloen-
nusteessa kaupungin vero-
tulot kasvaisivat talousar-

vio ja suunnitelmavuosille 
2022-2024. Raamin suunnit-
telussa huomioidaan tulevi-
en vuosien tulorahoituksen 
kehittyminen, talouden so-
peutusohjelman tavoitteet 
sekä strategiset linjaukset 
ja toiminnalliset tavoitteet. 
Toiminta-alueiden toimin-
takateraamit on laskettu ul-
koisilla tuotoilla ja kuluilla. 
Raamin valmisteluun vuo-
sille 2022-2024 sisältyy vie-
lä monia epävarmuuste-
kijöitä. Sote-uudistusta on 
suunniteltu toteutettavaksi 
vuodesta 2023 lähtien. Suun-
nitelmavuoden 2024 raa-
mi on laskettu 1,5 prosentin 

kasvun mukaisena. Hallitus 
merkitsi tietoonsa saatetuksi 
talousarvion 2022 ja talous-
suunnitelman´2023-2024 
valmistelun tilanteen sekä 
linjasi jatkovalmistelua.

Ympäristöjohtajan vir-
kaan elokuussa valittu Jar-
mo Kelloniemi ilmoit-
ti ottavansa viran vastaan 
marraskuun alussa. 

Vanhus- ja vammais-
neuvostoon loppukaudeksi 
2021-2022 nimettiin kaupun-
ginhallituksen edustajaksi 
Marja Lantto ja varaedusta-
jaksi Ilona Ritola.

Pudasjärvi-lehti 

Nivankankaan asuntoalueen kaava etenee
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On olemassa vanha sanon-
ta, taide ei luo todellisuutta, 
se hahmottaa sitä. Taide an-
taa katsojilleen ajattelemisen 
aihetta, miksi ja miten sitä 
on tehty ja tuotu esille. Mo-
nia taiteen vaikutus pelot-
taa, jos sen aihepiiri paljas-
taa katsojan sisäisiä pelkoja 
tai ahdistuksia. Silti taiteella 
on tärkeä rooli pysäyttää kii-
reinen ihminen miettimään 
elämän merkitystä. Vaikka 
joku väittää, ettei ymmärrä 
taidetta, ei pidä paikkaan-
sa, sillä taide on elämää ja 
elämä on taidetta. Pudasjär-
vi on ikuisessa oppimistilas-
sa ymmärtämään taidetta, 

koska elämän ymmärtämi-
nen ja pärjääminen on ol-
lut aina elinehto kaupungin 
selviämisstrategiassa. Ei ole 
tarvinnut mennä kauas Ou-
luun taidemuseoon mietti-
mään moni koukeroisia ny-
kytaiteen luomia ongelmia. 
Mutta eipä hätää, uudes-
ta Hyvän olon keskukses-
sa löytyy nykytaidetta ja li-
sää tulee hämmennykseksi 
asti, kun uusi näyttelytila 
avaa marraskuussa pudas-
järvilähtöisten ammattitai-
teilijoiden näyttelyn. Silloin 
katsoja voi käydä katsomas-
sa, minkälaisen jäljen on Pu-
dasjärvi jättänyt taiteilijoi-

den sielumaisemaan. Muut 
ovat lähteneet, Tykkyläiset 
ja Ahonen Paavo jääneet. 
Tapani Kokko Orimattila, 
Juha Okko, Kaija Poijula, 
Helsinki, Jouko Lempinen 
Lappeenranta, Jussi Go-
man Riihimäki, Martti Aiha 
Raasepori/ Helsinki, Janne 
Räisänen Berliini ja Veikko 
Laakso Liminka. Pudasjärvi 
on siis ollut todella runsas-
tuottoinen taiteilijoiden suh-
teen, unohtamatta Paavo To-
losta ja Jorma Luhtaa, jotka 
ovat lähteneet kulttuuriys-
tävällisimmille maille, jossa 
taidetta ymmärretään ja sil-
lä voi jopa elää. Pudasjärven 

kaupunki saa näin taiteili-
joiden välityksellä ilmaista 
mainosta maailmalla, mutta 
osataanko täällä vastata sii-
hen. Ehkä ei, mutta opetel-
laan, kun on uudet ja hienot 
kalliit tilatkin. 

Lopuksi kirjoittaja halu-
aa onnitella Heimo Turus-
ta hullunrohkeasta työstä 
julkaisemalla Pudasjärvel-
lä omaa lehteä, toivottavas-
ti se on myös paikkakunnan 
kulttuuria tukeva julkaisu.

Kari Tykkyläinen
Kuvanveistäjä, Siuruan 

kansantasavalta

Hyvänolon pudasjärveläiset taiteilijat                                                             

Kaija Poijula Kaapelitehtaalla Helsingissä. Jussi Goman pakkaa Riihimäen ateljeessaan.

Martti Aiha Raasepori/Helsinki muistelee Pärjänsuota.

Janne Räisänen näyttelyssään.

Pudasjärven oma omenapuu 
Ahvenanmaalla tuotti 
noin 10 kilon sadon

Ahvenanmaan 
itsehallinnon 100-

vuotisjuhlan kunniaksi 
ahvenanmaalaiset 

lahjoittivat jokaiselle 
Suomen kaupungille 
oman omenapuun. 
Pudasjärven puun 
satoa on nyt alettu 

korjata ja tarkoituksena 
on valmistaa 

nimikkopuun antimista 
tuorepuristettua 

omenamehua.

Pudasjärveläisille lahjoitettu 
nimikkopuu sijaitsee Tjudös-
sä, Öfvergårdsin tilalla, jota 
pitää pariskunta Anna ja Jan 
Alm. Viljelijät kertovat, että 
satoa saatiin tänä vuonna hy-
vin ja sadonkorjuuseen ryh-
dyttiin normaalia aiemmin.

- Lämpimän kesän ja alku-
syksyn ansiosta sato valmis-
tui ajoissa ja hedelmiä saatiin 
runsaasti, noin 10 kiloa, vilje-
lijä Anna Alm kertoo.

Öfvergårdsin maatila tun-
netaan erityisesti laadukkais-
ta omenamehuista, jotka ovat 
saaneet paikallisia ja kansain-
välisiä palkintoja.

- Saimme paljon erilaisia 
ehdotuksia, mitä omenois-

Pudasjärveläisille lahjoitettu nimikkopuu sijaitsee Tjudössä, 
Öfvergårdsin tilalla, jota pitää pariskunta Jan ja Anna Alm. Pu-
dasjärvelle terveisien kera omenasatoa esittelee Anna Alm.

ta voisi valmistaa aina hil-
losta omenapiirakkaan. Pää-
dyimme tuottamaan sadon 
antimista omenamehua, Vi-
sit Ålandin viestinnästä vas-
taava myynti- ja projektipääl-
likkö Niko Micklin

Annan mukaan Ahvenan-
maalla on käynyt tänä vuon-
na vierailijoita ympäri Suo-
men.

- Meillä on käynyt paljon 
vieraita ihailemassa nimik-
kopuita eri puolilta Suomea 
ja siksi pidämme tilamme 
auki myös koulujen syyslo-
maan aikaan.

Pudasjärven nimikko-
puun omenoista valmistet-
tua mehua toimitetaan en-

simmäinen kolmen litran 
erä kaupunginjohtajalle en-
nen joulua ja kukin kaupunki 
saa päättää itse, mitä mehul-
la tekee. Toinen erä mehus-
ta luovutetaan kaupungin-
johtajalle Ahvenanmaan 
100-vuotisjuhlien yhteydessä 
9.6.2022.

- Ensimmäisestä ome-
namehuerästä kaupunki voi 
halutessaan järjestää vaikka 
arvonnan sosiaalisessa medi-
assa tai sitten sillä voi palkita 
vaikka ansioituneen kaupun-
kilaisen, vinkkaa Micklin.

Sanna Kilpinen
viestintäkonsultti OSG 

Viestintä 

MEDIAt

ONNITTELUT 
VASTASYNTYNEELLE!
Hyvä kaupunkilehti keskittyy paikallisiin, ilmestymisalueensa sisältöihin. Se kertoo 
alueensa tärkeimmät politiikasta, urheilusta, menneistä ja tulevista tapahtumista, 
läheisistä ihmisen kokoisista asioista. Kaupunkilehden mainokset ovat paikallisten 
yritysten tärkeitä viestejä lehden ilmestymisalueen ihmisille. Vireä kaupunkilehti 
on myös osoitus alueensa elinvoimasta ja menestyksestä.

Nyt ilmestynyt Pudasjärveläinen on oiva esimerkki vireästä kaupunkilehdestä.

KPK Yhtiöt ja SLP Mediat onnittelevat Pudasjärveä ja VKK-Mediaa 
onnistuneesta Pudasjärveläisen lanseerauksesta ja toivottaa lehdelle 
ja sen tekijöille menestystä!

KPK Yhtiöt on kasvava 
monimediakonserni, joka työllistää 

noin 500 henkilöä 
30 toimipisteessä Pohjanmaalla, 

Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa.  
Konsernin liikevaihto on  n. 40M€.

www.kpkyhtiot.fi
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Oulun Seudun Leaderin 
uudet nettisivut on julkaistu
Oulun Seudun Leader ry:n 
uudet nettisivut on julkais-
tu. Uusilta sivuilta löytyy 
helposti tietoa; Leaderin pe-
rustoiminnasta, hanke - ja 
yritystuista, nuoriin liitty-
vistä asioista sekä ajankoh-
taiset Kala-Leaderin kuulu-
miset. Sivuilta löytyy myös 
toiminnan tuloksia ja tar-
kempaa tietoa toiminnan 
kehittämisestä, vuosira-
portit sekä muut hyödylli-
set julkaisut ja materiaalit. 
Lisäksi osiosta löytyy tie-
toa uuden ohjelmankauden 
strategian valmistelusta.

Yritystuen avulla kehi-
tetään maaseudun elinvoi-
maisuutta, luodaan uusia 
palveluita ja työpaikkoja. 
Yhteisöille on tarjolla han-
kerahoitusta investointei-
hin ja kehittämiseen. Nuo-
riso Leader tukee yhdessä 
tekemistä sekä yrittäjyyttä. 
Haluamme osallistaa alu-
eemme nuoria mukaan ke-
hittämistyöhön! Kalatalou-
den tukemisessa Perämeren 

Oulun Seudun Leaderin on myöntänyt Pudasjärvelle runsaasti avustuksia, jota saivat mm. 
Leppoisasti rannalla Iijoen virkistyskäyttö- ja kalastuspaikat sekä Leppoisasti liikkeelle 
-hankkeet, joiden vihkiäis- ja avajaistilaisuudessa toiminnanjohtaja Pirjo Hongisto oli kutsu-
vieraana.

rannikolla on vahvat perin-
teet ammattikalastuksessa 
ja kalataloudessa. Kaupalli-
nen kalastus, kalanjalostus 

ja kalankasvatus työllistä-
vät alueella satoja henkilöi-
tä.

Oulun Seudun Leader 
tiedotus 

Tilastokeskuksen tuoreim-
man väestöennusteen mu-
kaan Suomessa ei 15 vuo-
den kuluttua ole enää 
yhtään maakuntaa, jossa 
syntyy enemmän ihmisiä 
kuin kuolee, jos syntyvyys 
pysyy nyt havaitulla tasol-
la. Maamme väkiluku läh-
tee nykyisellä kehityksel-
lä laskuun vuonna 2031. 
Vuonna 2050 Suomen vä-
kiluku olisi noin 100 000 
nykyistä pienempi. 

Ennusteesta löytyy 
mielenkiintoisia Oulun 
seudun kuntakohtaisia lu-
kuja aikavälillä 2021-2040. 
Ennusteen mukaan Oulu 

jatkaa reipasta kasvuaan, 
sen väkiluku kasvaisi vuo-
teen 2040 mennessä 10 536 
henkilöä. Seuraavaksi eni-
ten kasvaisi yllättäen Li-
minka 2 846 henkilöä, seu-
raavaksi Kempele + 2663 
henkilöä, sitten Tyrnävä + 
1732 henkilöä, sitten Mu-
hos + 662 henkilöä. Ii kas-
vaisi myös, mutta vähem-
män kuin edellä mainitut 
kunnat eli + 574 henkilöä. 

Oulun lähikunnista Pu-
dasjärvi menettäisi 887 
asukasta. Myös Raahe me-
nettäisi, ennusteen mu-
kaan, 476 asukasta ja Kemi 
peräti 2475 asukasta. MH

Tilastokeskuksen väestöennusteesta 
vuodelle 2040 poimittuja kuntakohtaisia lukuja. 

Oulussa ja sen lähikunnissa kasvua.

Väestöennuste 
näyttää kasvua 
Oulun seudulle

”Kaupunkilehti on kau-
pungin tai sitä vähän laa-
jemman alueen asioihin 
keskittyvä ilmaisjakeluleh-
ti. Se ei ole tilattava, vaan 
se joko jaetaan suoraan 
postiluukkuun tai on saa-
tavissa jakelupisteistä. Sen 
tulot muodostuvat ilmoi-
tustuloista.” Näin kertoo 
Wikipedia.

Juuri julkaistu lehti, 
Pudasjärveläinen, on tär-
keä tiedon saannin ka-
nava pudasjärveläisille. 
Ilmaisjakelulehtenä ja net-
tiversiona luettava lehti 
on kaikkien ulottuvilla il-
maiseksi. Tämän mahdol-
listaa paikallinen liike-elä-
mä, seurakunta, kaupunki, 
eri yhdistykset ja yksityiset 
ihmiset ostamalla lehden 
sivuilta ilmoitustilaa omia 
julkaisujaan varten.

Kaupungin asiat ovat 
pudasjärveläisten yhteisiä 
asioita. Yhteisistä asiois-
ta ja päätöksistä tiedotta-
minen on aina ollut kau-
pungin ja paikkakunnalla 
ilmestyvien lehtien yhteis-
työn tulosta. Yleensä otta-
en tietoa kaupungin asi-
oista on pystytty jakamaan 
avoimesti ja myös kohtuul-
lisen ymmärrettävästi. 

Maanantaina ovet avan-
nut Pirtti, meidän uusi hy-
vinvointikeskuksemme tu-
lee arvattavasti olemaan 
tiedottamisen keskiös-
sä tulevina vuosina. Tule-
va sote-uudistus koskettaa 
kaikkia kuntalaisia iästä ja 
asuinpaikasta riippumat-

Vesa Riekki avaamassa ja 
vihkimässä syyskuun lopul-
la Leppoisasti rannalla Iijo-
en virkistyskäyttö- ja kalas-
tuspaikat sekä Leppoisasti 
liikkeelle -valmistuneet 
hankkeet.

Uusi Pirtti ja tuleva 
hyvinvointialue 

tutuksi 
pudasjärveläisille

ta. Sote vaikuttaa kunta-
laisten arjessa joka päivä. 
Hyvinvointialueen valmis-
telun, käynnistämisen ja 
vaikutuksesta kuntalaisten 
palveluihin tarvitaan nyt 
yhteisiä ponnistuksia eri-
tyisesti tiedottamiseen liit-
tyen.

Tammikuussa järjestet-
tävät aluevaalit olisi tär-
keää avata kuntalaisille. 
Ketkä päättävät pudasjär-
veläisten sote-palveluis-
ta tulevina vuosina? Miten 
tähän voi vaikuttaa kunta-
laisena?

Toivotamme Heimo Tu-
ruselle ja koko Pudasjärve-
läinen-lehden joukkueelle 
menestystä ja hyvin toimi-
tettuja juttuja pudasjärve-
läisille tärkeistä asioista, 
arjesta ja juhlasta.

Vesa Riekki
Kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja 

Kela muuttaa uuteen 
Hyvän olon keskukseen
Kela muuttaa uutteen Hy-
vän olon keskukseen, Ta-
voitteena on tiivistää pai-
kallista yhteistyötä kunnan 
sosiaalitoimen ja työllisyys-
palvelujen kanssa.

Kela muuttaa lokakuus-
sa Pudasjärven Hyvän olon 
keskus Pirttiin, jossa Kelan 
palveluasiantuntija on ta-
vattavissa perjantaisin ajan-
varauksella 8.10. alkaen. 
Tavoitteena on tiivistää yh-
teistyötä samassa osoittees-
sa toimivien paikallisten yh-
teistyökumppaneiden kuten 
sosiaalitoimen ja työllisyys-
palvelujen kanssa. Lisäksi 
Kela haluaa varmistaa pu-

helinpalvelun ja varattavien 
aikojen hyvän saatavuuden.

Käyntiasioinnit Kelan 
palvelupisteissä ovat vii-
me vuosina laskeneet mer-
kittävästi. Vuonna 2019 Pu-
dasjärvellä kävi keskimäärin 
49 asiakasta viikossa, tänä 
vuonna elokuun loppuun 
mennessä keskimäärin 18 
asiakasta viikossa.

Samaan aikaan verkko-
asioinnin ja puhelinpalvelun 
suosio kasvaa. Pohjois-Poh-
janmaalla noin 77 prosent-
tia hakemuksista tehtiin 
alkuvuonna verkossa. Alku-
vuonna asiakkaat soittivat 
keskimäärin 12 000 puhelua 

kuukaudessa, mikä on noin 
viisi prosenttia enemmän 
kuin vuonna 2019. Myös pu-
helinajanvarausten määrä 
kasvoi.

Kelan tekemissä kyselyis-
sä asiakkaat ovat kiittäneet 
puhelimessa saamaansa pal-
velua.

Kelan palveluasiantuntija 
Pudasjärvellä on lokakuus-
ta alkaen tavattavissa per-
jantaisin vain ajanvarauk-
sella. Asiakas ei voi varata 
käyntiaikaa itse. Kun asia-
kas tarvitsee neuvontaa Ke-
la-asioissa, hänen kannattaa 
soittaa puhelinpalveluun. 
Puhelinpalvelussa voi hoi-

taa samoja asioita kuin pal-
velupisteessä. Jos puhelin-
palvelussa huomataan, että 
käynti palvelupisteessä on 
välttämätön, Kelan työnteki-
jä varaa asiakkaalle ajan pal-
velupisteeseen.

Kelan puhelinpalvelu on 
avoinna arkisin klo 9–16. Pu-
helinpalveluun voi myös va-
rata ajan verkossa tai soitta-
malla. Kun Kelan työntekijä 
soittaa, puhelu ei maksa asi-
akkaalle mitään.

Kela tiedotus 

Kelan toimintojen muutto 
tapahtui uusiin tiloihin ku-
luvalla viikolla 4.-6.10. ny-
kyisestä -80 luvulla raken-
netusta toimistosta Toritie 
1:stä. Noin 230 neliön ti-
lat ovat tulossa myyntiin, 
kertoi Pohjois-Suomen Va-
kuutuspiirin suunnittelija 
Antero Risto Oulusta.

Kuvassa uusiin tiloi-
hin muuttoa toteuttamassa 
Hyvän Olon Keskus Pirtin 
toiseen kerrokseen ryh-
mäpäällikkö Arja Harju-
nautti Kuusamosta, palve-
luasiantuntija Anne Kuha 
Ranualta, Pohjois-Suomen 
toimitilojen ylläpitopääl-
likkö Tarmo Turpeinen ja 

Entiset toimitilat tulossa myyntiin

Pohjoisen vakuutuspiirin 
suunnittelija Antero Risto. 
Kuvasta puuttuu palvelu-

asiantuntija Oona Lesonen 
Taivalkoskelta, joka tulee 
hoitamaan asiakaspalvelua 

vuorotellen Anne Kuhan 
kanssa uusissa toimitilois-
sa perjantaista 8.10. lähtien. 
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Maahanmuuttaja on maa-
han (Suomeen) muutta-
va henkilö, joka muuttaa 
omasta tahdostaan esimer-
kiksi työn perässä. Pakolai-
nen on ulkomaalainen, jolla 
on perustellusti aihetta pe-
lätä joutuvansa vainotuksi 
alkuperän, uskonnon, kan-
sallisuuden, tiettyyn yh-
teiskunnalliseen ryhmään 
kuulumisen tai poliittisen 
mielipiteen vuoksi. Kiintiö-
pakolainen on taas YK:n pa-
kolaisjärjestö UNCHR:n pa-
kolaiseksi katsoma henkilö, 
jolle on myönnetty oleske-
lulupa valtion talousarvios-
sa vahvistetussa kiintiössä. 
Suomen pakolaiskiintiö on 
viime vuosina ollut 850-1050 
henkilöä vuosittain.

Suomen Pakolaisapu ry:n 
mukaan maailmassa on 82,4 
miljoonaa kotiseudultaan 
pakenemaan joutunutta, 
turvapaikanhakijoita heis-
tä on 4,1 miljoonaa. UNCHR 
arvioi vuonna 2020, että 1,4 
miljoonaa pakolaista tarvit-
see kiintiöpaikan, koska hei-
dän ei ole mahdollista saada 
riittävää suojelua nykyises-
sä isäntämaassaan. Vain 107 
800 pakolaista sai kiintiöpai-
kan 26 maasta vuonna 2019*. 
Lukujen valossa on aivan 
selvää, ettei valtakunnalli-
sesti muutamien satojen, tu-
hansien tai kymmenien tu-
hansienkaan pakolaisten 

vastaanotto ratkaise juurion-
gelmia lähtömaissa ja siten 
vähennä avuntarvitsijoiden 
määrää.

Pakolaisten ”uudelleensi-
joittamisesta” – onnistumi-
sesta tai epäonnistumises-
ta - eri maihin kertoo se, että 
arviolta 77 prosentille maa-
ilman pakolaiselle (eli lähes 
16 miljoonalle), tilanne on 
muuttunut pitkäaikaiseksi. 
Yhtenä esimerkkinä voidaan 
mainita afgaanien pakolais-
tilanne, joka on jatkunut jo 
viidettä vuosikymmentä*. 
Pakolaisten määrää ja mää-
rän kasvua on helpompi 
asettaa mittakaavaan, kun 
ajattelee, että jokainen päivä 
25 000 ihmistä joutuu pake-
nemaan kodistaan eri syistä.

On täysin mahdoton aja-
tus, että nykyisellä EU:n 
turvapaikkajärjestelmäl-
lä, Suomen kiintiön tai vas-
taanottomäärien nostami-
sella Pudasjärvellä olisi 
mahdollista vastata tämän 
mittaluokan avuntarpee-
seen. Humanitaarisesta 
maahanmuutosta on lisäk-
si tullut nykymuodossaan 
lähes hallitsematon siirto-
laisuuden väylä, jolla on 
monenlaisia seurauksia vas-
taanottajamaassa.

Etnisten ristiriitojen, 
kasvavan turvattomuu-
den, rikollisuuden ja levot-
tomuuksien lisäksi alati li-

sääntyvä humanitaarinen 
maahanmuutto lisää hyvin-
vointipalveluiden kysyntää 
enemmän kuin kasvattaa ve-
rotuloja, joilla näitä palvelui-
ta voidaan tuottaa. Palvelui-
den järjestäminen rasittaa jo 
ennestään niukkaa resurssia 
ja vaikuttaa kantaväestölle 
tarjottaviin palveluihin ne-
gatiivisesti –paisuttaa jono-
ja ja heikentää palveluiden 
saatavuutta, kun työvoimaa 
ei saada riittävästi kysyn-
tään nähden.

Kun tiedustellaan tar-
kemmin kulupuolta kuulee 
usein sanottavan, että ”Val-
tio maksaa!”. Valtio ei ole 
kuitenkaan mikään ”taika-
seinä”, josta rahaa on loput-
tomasti ammennettavissa tai 
jaettavissa. Jokainen euro 
on veronmaksajien varoja ja 
jostain muusta pois. Pitkäs-
sä juoksussa tämä rapaut-
taa koko hyvinvointivalti-
on perustan. Jotta palvelut 
saadaan rahoitettua, tarve 
nostaa veroja tai lisätä vel-
kaantumista kasvaa. Yhtenä 
vaihtoehtona on myös jul-
kisten palveluiden heiken-
täminen, josta kaikuja on jo 
nähtävissä.

Monikulttuurisessa yh-
teiskunnassa samaa etnis-
tä taustaa edustavat ihmiset 
keskittyvät usein asumaan 
samoille asuinalueille. Le-
vottomista ja turvattomis-

ta maahanmuuttajalähiöis-
tä tunnettuja ovat muun 
muassa Ruotsin Malmön 
Rosengärd ja Tukholman 
Rinkeby. Samaa kehitys-
linjaa kuljetaan Suomessa-
kin. Vaikka suuria haasteita 
tai ongelmia ei Pudasjärvel-
lä ole ollut havaittavissa, se 
ei tarkoita, etteikö ongel-
mia olisi muualla Suomes-
sa. Erityisesti Vantaa, Espoo 
ja Helsinki ovat kasvattaneet 
suosiotaan ulkomaalaistaus-
taisten keskittyminä, joiden 
asukasluvusta noin viiden-
nes on ulkomaalaistaustai-
sia. Samaan aikaan, kun ul-
komaalaisten osuus kasvaa, 
on havaittavissa kantavä-
estön lisääntyvää muuttoa 
kaupunkien sisällä rauhal-
lisemmille alueille sekä ko-
konaan toiselle paikkakun-
nalle, jolloin alueet eriytyvät 
ja ongelmat alkavat. Eriyty-
miskehitystä ei ole saatu rat-
kaistua muissakaan mais-
sa, eikä sitä saada ratkaistua 
Suomessakaan.

Valtion talousarvios-
sa vuodelle 2021 on varat-
tu pelkästään ”Valtion kor-
vaukset kotouttamisesta” 
-momentille yhteensä 176 
225 000 euroa. Määrära-
haa on tarkoitettu käytettä-
vän muun muassa kunnille 
maksettaviin laskennallisiin 
korvauksiin, jotka aiheu-
tuvat henkilöiden kuntaan 

osoittamisesta, ohjaukses-
ta, neuvonnasta ja muusta 
kotoutumista tukevan toi-
minnan sekä alkukartoituk-
sen järjestämisestä lisäk-
si määräraha on tarkoitettu 
käytettäväksi muun muas-
sa toimeentulotukeen, tulk-
kauksen järjestämiseen sekä 
erityiskustannusten korvaa-
miseen. Huomionarvoista 
on, ettei tämä momentti ole 
ainoa, joka sisältää kotout-
tamisen tai maahanmuu-
ton kuluja. Humanitaarinen 
maahanmuutto on kallista ja 
tehotonta. Samalla rahamää-
rällä, joka Suomessa käyte-
tään yhtä henkilöä kohden, 
saataisiin autettua monin-
kertaisesti ihmisiä paikan-
päällä tai lähialueilla.

Pudasjärvellä kiintiöpa-
kolaisten vastaanottoa on 
perusteltu muun muassa vä-
estöpohjan laajentumisella, 
ikärakenteen tervehtymisel-
lä ja työvoiman saamisella. 
Parasta aikaa kaupungin-
hallituksen asialistalla on 
kiintiöpakolaisten vastaan-
ottomäärän nostaminen kol-
meenkymmeneen henkilöön 
joka toinen vuosi edellisen 
kahdenkymmenen sijasta. 
Pelkkä ihmismäärän kas-
vu ei kerro mitään elinvoi-
maisuudesta, kestävää työ-
voimaa ei ole saatu, eikä 
paikkakunnalle ole jääty 
asumaan. Järeilläkään toi-

menpiteillä ei ole onnistut-
tu kotouttamisessa muissa-
kaan maissa, ei myöskään 
Suomessa, eikä tulla onnis-
tumaan Pudasjärvellä.

Perussuomalaisten val-
tuustoryhmä on jättänyt 
kiintiöpakolaisia koskien 
kaksi valtuustoaloitetta, jois-
sa toisessa esitetään kiin-
tiöpakolaisten vastaanoton 
lopettamista ja toisessa tark-
koja laskelmia tähänasti-
sista kuluista, joita kiintiö-
pakolaisten vastaanotto on 
vaatinut, samoin selvitys-
tä kotouttamistoimien vai-
kuttavuudesta. Pudasjär-
ven Perussuomalaiset ry on 
aiemmin käsitellyt asiaa ja 
valtuustoaloitteet ovat täy-
sin linjassa yhdistyksen kan-
nan kanssa.

Pudasjärven 
Perussuomalaiset ry  

Lähteet: www.migri.fi
https://pakolaisapu.fi
https://budjetti.vm.fi/
*https://www.unhcr.org/
neu/wp-content/uploads/
sites/15/2020/09/00-10-Facts-
2020-v-FI-I.pdf
https://www.helsinginuutiset.fi/
paikalliset/4192177
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/
c33d7802-4c1c-4a98-a25a-6a7d9d-
fa2ffa
https://ulkomaalaistaustaisethelsin-
gissa.fi/fi/kokonaismuutos

Valtio ei ole ”taikaseinä”

NIBE S -SARJAN MAALÄMPÖPUMPUT

Yksinkertaisuus kunniaan. Uudet maalämpö- 
pumppumme S1255 ja S1155 huolehtivat 
maahan varastoituneen auringon energialla niin 
uuden kuin vanhemman kodin lämmityksestä, 
viilennyksestä ja käyttövedestä. 
Ne tekevät arjestasi helpompaa. Halutessasi 
ne huomioivat myös sääennusteen ja sähkön 
tuntihinnat. Voit valvoa ja ohjata koko 
järjestelmää selkeästä ja opastavasta näytöstä  
tai vaikka älypuhelimestasi myUplinkilla. 

NIBE.FIIT’S IN OUR NATURE

NIBE S -sarja on  
fiksu valinta

KUUDEN 
VUODEN 
NIBETURVA

Avoinna 
ma-pe klo 7-17
Pudasjärven LVI ja 

Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI 

puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Nibe maalämmöt alueellasi toimittaa:



12 Pudasjärveläinen Nro 1 •  to 7.10.2021

Uusi KontioBlock näyttää 
hirsikerrostalorakentamisen suunnan

Kontio tarjoaa 
ensimmäisenä 
alan toimijana 

hirsikerrostalo-
rakentamiseen valmiin 

rakennekonseptin. 
KontioBlock -konsepti 

tekee hirsikerrostalojen 
rakentamisesta helppoa. 

Tulevaisuudessa 
asukkailla on 
mahdollisuus 
hirsiunelmaan 

myös kaupungissa 
KontioBlock-

kerrostalossa. 

Kontio on kehittänyt uuden 
konseptin hirsikerrostalojen 
rakentamiseen yhteistyössä 
Swecon, Lukkaroinen Arkki-
tehtien sekä Profinin kanssa. 
Uudessa KontioBlock-kon-
septissa Kontio toimii hirsi-
valmistajana ja -toimittajana 
rakennusliikkeille. KontioB-
lockissa yhdistyvät Kontion 
tekninen osaaminen hirsi-
valmistajana, kokemus asu-
misen tarpeista ja tyyleistä 
sekä näkemys elinkaarivii-
saasta rakentamisesta.

KontioBlock tarjoaa ko-
koelman rakenneratkaisuja, 
joita on testattu inspiraatio-
na toimivien arkkitehtisuun-
nitelmien avulla. 

- Tekninen tuotekehi-
tysosastomme on selvittä-
nyt vastauksen erilaisiin ra-
kennekysymyksiin ja tämä 
osaaminen on nyt asiak-
kaidemme käytössä koh-
dekohtaisesti Kontion pro-
jektipäällikön ohjauksessa. 
Teemme yhteistyötä kaik-
kien arkkitehtien ja raken-
nesuunnittelijoiden kanssa, 
kertoo Kontion tekninen joh-
taja Mikko Löf.

Hirsikotiasumisen 
ja -rakentamisen 
kova kysyntä
KontioBlock-hirsikerrostalot 

Hirsikerrostalo parvekesauna - Lukkaroinen Arkkitehdit Oy.

Kontio Block hirsikerrostalo.

Kontio Block hirsikerrostalo sisäkuva.

vastaavat sekä suositun hirsi-
taloasumisen että puuraken-
tamisen kasvavaan kysyntään 
ja mahdollistavat kuntien 
pääsemisen puurakentami-
sen kansallisiin tavoitteisiin. 
Vetovoimainen kunta tarjoaa 
uusille ja nykyisille asukkail-
leen kiinnostavaa, kestävää ja 
modernia asumista. Terveel-
linen ja ekologinen asuminen 
puurakenteisessa talossa ei 
enää ole vain omakotitaloasu-
jan oikeus. 

- Yhä useampi kaupun-
ki, kunta tai maakunta on si-
toutunut toteuttamaan veto-
voimaista, hiilineutraaliutta 
tukevaa ja kestävää rakenta-
mista. KontioBlock-hirsiker-
rostalojen rakentaminen on-
kin elinkaarivaikutuksiltaan 
aidosti kestävää ja ekologis-
ta, kertoo Kontion liiketoi-
mintajohtaja Hanna Haipus.

Hirsikerrostaloista 
syntyy kestäviä 
hirsiunelmia
Hirsikerrostalossa asumi-
nen on modernia, yksilöllis-
tä, terveellistä sekä tyylikäs-
tä. Puupinnat luovat rennon 

ja kotoisan tunnelman. Kon-
tioBlock antaa mahdollisuu-
den toteuttaa omannäköis-
tä, modernia hirsiasumista 
uudella tavalla ja uusissa 
paikoissa. Miltä kuulostaisi 
oman hirsisaunan löylyt hir-
sikerrostalon huipulla?

Puusta on helppo toteut-
taa arkkitehtonisesti näyttä-
viä ja mielenkiintoisia raken-
nuksia, joten arkkitehti voi 
suunnittelussa haastaa itsen-
sä ja KontioBlockin mahdol-

lisuudet. Kontio kertookin, 
että se on valmis tukemaan 
arkkitehtejä heidän visiois-
saan ja toivoo, että heidät 
haastetaan siinä, mitä kaik-
kea hirrestä pystyy valmis-
tamaan.

Innostavaa ja  
innovatiivista  
arkkitehtuuri  
kannattavasti
Materiaalina KontioB-
lockissa käytetään aidos-
ti painumatonta Kontion 
SmartLog™-hirttä, joka on 
teknisesti erinomainen rat-
kaisu suurtenkin rakennus-
ten materiaaliksi. Se mah-
dollistaa innovatiiviset 
ratkaisut arkkitehtuurissa ja 
rakennuksen suunnittelussa.

Kontio SmartLog™ -ra-
kenteen kuormituskestä-
vyys ja jäykkyys on testat-
tu VTT:llä vuonna 2017 ja 
VTT:n testin tulos osoit-
ti, että Kontio SmartLo-
gin™ kuor¬mituskestävyys 
on erinomainen. Kontion 
SmartLog™-hirsi on helppo 
asentaa, mikä näkyy raken-
tamisen kustannussäästöinä, 
eikä se edellytä painumava-
roja yhdistettäessä eri mate-
riaaleja.

Pudasjärveläinen -lehti

Carpe diem 
- tartu hetkeen

Pienten lasten leikkejä ja 
toimia seuratessa on ka-
dehdittavaa huomata 
kuinka näppärästi ja hel-
posti he innostuvat ja mo-
tivoituvat kokeilemaan 
uusia leikkejä ja temp-
puja. Äkkiä ja luontevas-
ti he huomaavat lähistöl-
lä olevan puukepin, kiven 
tai muun esineen, josta 
heidän mielikuvituksen-
sa kehittää mitä hurjim-
min pelittävän laitteen tai 
toiminnan. Näiden villien 
ajatustöiden tuotteilla he 
sumeilematta rakentavat 
ympärilleen uusia rohkei-
ta maailmoja ja jännittäviä 
tapahtumia. Lapsilla on ai-
nutlaatuinen kyky tarttua 
välittömästi käsillä ole-
vaan hetkeen. He eivät 
anna turhalle kriittisyydel-
le tai nolostumisen pelolle 
valtaa. Ideoita rajoittavat 
esteet ratkaistaan korjaa-
villa oivalluksilla. 

Pudasjärven kaupungin 
keskustan ulkoasu on saa-
nut viimeisten lähivuosien 
aikana suuren ja näkyvän 
”kasvojen kohotuksen”. 
Kaupungin luottamushen-
kilöt, virkamiehet ja kau-
punkilaiset itse ovat us-
kaltaneet tarttua hetkeen 
toteuttaakseen näyttävät 
ja tarpeelliset muutostyöt. 
Sama uudistuminen ja ke-
hitys on vallannut Syöt-
teen alueen yritystoimi-
jat ja monien sivukylien 

Sointu Veivo valtuuston 
kokouksessa kesäkuussa.

asukkaat. Mahtavat uudet 
hirsirakennukset, liiken-
neympyrät ja tiejärjestelyt 
keskustassa ovat herättä-
neet positiivista huomio-
ta ja kehuja Kurenalla vie-
railevissa matkailijoissa ja 
suuressa osassa paikka-
kuntalaisia. Huolimatta sii-
tä, että suurten rakennus- 
ja muiden muutostöiden 
toteutus on välillä ollut ar-
vostelun ja epäkurantin 
riepottelun kohteena päät-
täjät ovat luottaneet pää-
töksiinsä, yhteisön ylei-
seen ja yhteiseen tahtoon 
sekä tarpeeseen. On uskal-
lettava katsoa kauas, jotta 
näkee paremmin lähelle. 
Kaikkien kuntalaisten pal-
velujen saannin helpotta-
minen ja turvaaminen on 
tämän päivän ja tulevai-
suuden toimintamallin te-
rävin kärki.

Sointu Veivo
Yhteisövaliokunnan 

varapuheenjohtaja

Roosa nauhaa
myydään liikkeiden 

edustalla
Roosa nauha -päivää vie-
tetään perjantaina 8.10. Pu-
dasjärven syöpäosasto myy 
Roosa nauhaa perjantaina 
8.10 kello 11-14 paikallisten 
liikkeiden edustalla. 

Roosa nauha on Talo-
ustutkimuksen helmikuus-
sa 2020 tekemän tutkimuk-
sen suomalaisten mieluisin 
lahjoituskohde ja sillä on 
enemmän tukijoita kuin 
millään muulla keräyksellä. 
Vuonna 2020 Roosa nauha 
–keräys tuotti ennätykselli-
set 4,2 miljoonaa euroa. Ke-
räyksen aikana löytyi myös 
20 uutta syöpäsukua.

Syöpäsäätiön Roosa 
nauha -keräys tuki vuon-
na 2020 ensimmäistä ker-
taa rintasyöpätutkimuksen 
lisäksi myös muiden syöpi-
en tutkimusta. Roosa nauha 
-keräyksen suosio ja tuotot 
ovat viime vuosina kasva-
neet ja sen myötä on mah-
dollista suunnata rahoi-

tusta syöpätutkimukselle 
laajemmin.

Tämän vuoden Roosa 
nauha -keräyksen tuotol-
la tuetaan viime vuoden ta-
voin kotimaista syöpätut-
kimusta yleisesti, pääpaino 
kuitenkin edelleen rinta-
syöpätutkimuksessa. Roo-
sa nauha tuotoilla tarjotaan 
sairastuneille ja heidän lä-
heisilleen maksutonta alu-
eellista ja valtakunnallista 
neuvontapalvelua sekä ra-
hoitetaan periytyvyysneu-
vontaa. Nauhamyynnillä 
tuetaan myös potilasosas-
tojen ja -kerhojen toimintaa.

Tämän vuoden Roosa 
nauhan on suunnitellut Eva 
Wahlström ja sloganina on 
”Rajat eivät ole meitä var-
ten”.

Keräyksen teemana ovat 
suolistosyövät ja niiden en-
naltaehkäisy. 

Pudasjärven syöpäosasto
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Koskitraktorin avajaisissa paljastettiin ”Näky” maalaus, 
joka on kunnianosoitus metsien miehille ja naisille

Koskitraktori Oy:n hel-
mikuun lopulla valmistu-
nut uusi liike avattiin maa-
nantaina 1.3. nykyisten 
toimitilojen viereen. Koro-
nan vuoksi varsinaiset ava-
jaiset järjestettiin lauantaina 
25.9. Puolen päivän aikaan 
esiteltiin ja paljastettiin Eero 
Österbergin ”Näky” -sei-
nämaalaus. Suuri, kooltaan 
8,40 metriä leveä ja 1,8 met-
riä korkea maalaus sijaitsee 
heti sisääntuloaulan edessä 
kassojen yläpuolella. 

Taiteilija Österberg ker-

toi maalauksesta. ”Näky” 
on kunnianosoitus metsien 
miehille ja -naisille. Lihas-
työvoimalla, hevosvoimalla 
ja hevosvoimilla, siis koneil-
la he ovat nostaneet Suomea 
”puujaloille”. Metsätuotol-
la on maksettu sotakorvauk-
set ja rakennettu hyvinvoin-
ti-Suomea. Ennen kaikkea 
kovalla työllä on elätetty 
perheet; talvet on oltu savo-
toilla, keväät uitossa ja kesät 
aherrettu pientiloilla. 

Maalauksen keskiosa ku-
vaa nykyaikaista puunkor-

Taiteilija Eero Österberg esitteli juuri paljastetun Näky -maalauksen, joka on kunnianosoitus metsien miehille ja naisille. 

Yrityksen verhoomopalveluista oli työnäytteenä Kaijalan 
kuorma-auton yksilöllisesti toteutettu kuljettajan tilan ver-
hoilu. Verhoilija Jaana Lukka keskellä. 

Koskitraktorin avajaisiin osallistui runsaasti väkeä. Grillimakkara- ja mehutarjoilu oli SPR:n 
järjestämänä pihalla. Österberg toimii kuvataiteen opettajana Ranuan Kristillisellä Kansanopistolla. 

juuta. Voimme vain kuvitel-
la, miten hevosaikakauden 
ja traktoriaikakauden ihmi-
set olisivat hämmästyneet, 
jos olisivat näynomaises-
ti saaneet kurkistaa nyky-
aikaan. Siinä hatut päästä 
lentäisivät ja selälleen men-
täisiin ällistyksestä, hevo-
nenkin pillastuisi!

Hieman karrikoiva, rea-
listinen kuvaustapa sisältää 
myös surrealistisia, ylitodel-
lisia piilokuvia. Vielä vii-
me vuosisadalla, varsinkin 
sen alkupuoliskolla oli kan-
san keskuudessa sijaa mie-
likuvituksellisille tarinoille. 
Elettiin lähempänä luontoa, 
aistit olivat herkempiä aisti-
maan myös sitä, mikä on ir-
rationaalista (käsittämätön, 
järjenvastainen). 

Kuva rakentuu tiukan 
viivasommitelman varaan, 
joka sitoo triptyykin osat yh-
teen. Hallitsevia viileämpiä 

sinisiä ja vihreitä sävyjä ko-
rostavat vastakkaiset läm-
pimät punaiset, keltaiset ja 
ruskeat sävyt. Maalaus an-
taa toivottavasti myös puh-
taasti visuaalista nautintoa 
tarinan kerronnan yhteydes-
sä, totesi Eero Österberg. 

Päivän aikana oli Valtra, 
Case ja New Holland trak-
toreiden esittelyä ja mahdol-
lisuus koeajoon. Esittelyssä 
oli myös Kesla 2012T kuor-
ma-auton puutavarakuor-
main. Yritykseen kuuluu 
myös verhoilupalvelut, joi-
ta esitteli Jaana Lukka. Hän 

oli verhoillut muun muassa 
Kaijalan kuorma-auton kul-
jettaja Lauri Nyströmin yksi-
löllisten toiveiden mukaan. 
Autoon sai jokainen halukas 
tutustua. Verhoilutöitä oli 
myös esillä telttakatoksessa. 

Avajaispäivänä oli run-
saasti avajaistarjouksia. 
Makkara- ja mehutarjoilus-
ta vastasi SPR:n Pudasjärven 
osasto. Arpajaispalkinto-
na olleen Jopo polkupyörän 
voitti Jenna Seppälä Oulus-
ta.

Heimo Turunen

Pudasjärven kaupunki uudis-
ti hankintaohjeen ja tavoit-
teena on saada paikallisia 
yrityksiä enemmän mukaan 
julkisten hankintojen kil-
pailutuksiin. Hankinnat kil-
pailutetaan nyt sähköisten 
palvelujen kautta. Tule tutus-
tumaan sähköisten palvelu-
jen käyttöön keskiviikkona 
13.10. kello 18 kaupunginta-
lon valtuustosali Otavaan, tai 
osallistu Teams:n kautta.  

Hankinta-asiantuntija 

Juha Väyrynen kertoo säh-
köisten palvelujen käytöstä: 
pienhankintapalvelu.fi, tar-
jouspalvelu.fi, hilma.fi. Han-
kinnoista on keskustele-
massa myös Oulunkaaren 
hankintapäällikkö Jouni Piri. 

Ilmoittautumiset auvo.
turpeinen@pudasjarvi.fi 
13.10. mennessä. Paikanpääl-
le otetaan 20 ensimmäistä il-
moittautujaa. Tehdään yh-
dessä hyvää!

Julkisten hankintojen sähköiset  
palvelut tutuksi!

Digiosaamisella ja yhteistyöllä eteenpäin! 

Kutsu alueen yrittäjille ja kai-
kille kiinnostuneille to 14.10. 
kello 10-12 Syötteen luon-
tokeskuksessa. Tule kuun-
telemaan mitä yrityksille on 
tarjolla kilpailukyvyn paranta-
misen, digiosaamisen vahvis-
tamisen ja työvoiman saami-
sen näkökulmasta. 

Avaussanat Riikka Tuomi-
vaara Pudasjärven Kehitys 
Oy:n toimitusjohtaja. Syöt-
teen Matkailualueen kehit-
täminen ja Master Plan Nina 
Oja ja Jukka Koutaniemi. Job-

Boost toiminta Paavo Kortet-
järvi ja Tapio Laurila OSAO. 
Kohota! Toiminta yritysten nä-
kökulmasta Irina Hallikainen, 
Auvo Turpeinen ja Leo Siira. 

Keskustelua Matkailuyri-
tysten haasteet: Rekrytoin-
ti, digitalisaatiossa mukana 
pysyminen, hyvinvointi Pu-
dasjärven kaupunki ja kehi-
tysyhtiö käynnistämässä kam-
panjaa, jossa tuodaan aluetta 
ja yrityksiä esille (jatkoa Järjen 
äärellä –palkitulle kampanjal-
le) lokakuussa 2021. Yrityksille 

tullaan järjestämään räätälöi-
tyjä rekry-tapahtumia / -mes-
suja esim. TE-LIVE toiminnan 
kautta. Viestintää ja tiedotta-
mista toimijoiden yhteistyöllä 

Palautuminen osana kes-
tävää tuottavuutta yritys-ca-
se Lasse Norrgård, TimeOut 
Muutosvalmennus Oy. TIE-
TOISKU: Paikallinen yritys esit-
täytyy – miten digitalisaation 
kautta on saatu uutta liike-
toimintaa! Tavoitteena tuoda 
sama konsepti myös Syötteen 
matkailualueelle. Loppusanat 

kello 12 mennessä.  
Ilmoittautumiset maanan-

taihin 11.10. kello 16 mennes-
sä: Paavo.Kortetjarvi@osao.fi 

Tilaisuuteen mahdollisuus 
osallistua myös etänä. Tilai-
suus on maksuton. Järjestetty 
yhteistyössä Pudasjärven kau-
pungin, OSAO:n, JobBoost-
hankkeen ja Pudasjärven Ke-
hityksen kanssa.

YRITTÄJÄPALSTA * yrittäjille tapahtumia ja koulutuksia
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LuottAvAisin mieLin käynnistyvään Lukuvuoteen
Kaupungin talousohjelman 
myötä kansalaisopiston 
opettajien ja opiskelijoiden 
keskuudessa on virinnyt 
paikoin vilkastakin keskus-
telua taloustilanteen vai-
kutuksista opistomme ope-
tustarjontaan. Huoleen ei 
asiassa kuitenkaan ole syy-
tä, sillä käynnistyneeseen 
lukuvuoteen lähdetään hy-
vin laajalla kurssivalikoi-
malla. Kurssien toteutumi-
nen on kiinni siitä, kuinka 
innokkaasti kuntalaiset 
kursseille osallistuvat.

Viime vuosina opiston 
toimintamenot ovat olleet 
noin 700 000 euroa vuodes-
sa. Näistä maksutuotoilla, 
joita ovat mm. kurssimak-
sut on katettu 70 000 – 80 
000 euroa. Vuokraamalla ti-
loja ulkopuolisille toimijoil-
le on tuloja tullut enimmil-
lään parikymmentä tuhatta 
vuositasolla. 

Merkittävimpiä ulko-
puolisia tuottoja opistom-
me saa kuitenkin erikseen 
haettavista valtionavustuk-
sista. Näitä Opetushallituk-

sen ja Opetus- ja kulttuu-
riministeriön myöntämiä 
avustuksia kehittämiseen 
ja toiminnan tukemiseen 
olemme saaneet vuosittain 
150 000-250 000 euroa. Siten 
näillä tuotoilla on yhteen-
sä katettu jopa 40 prosenttia 
opiston toimintamenoista.

Vuoden 2021 osalta 
olemme tällä hetkellä hy-
vin budjetissa niin tulo-
jen kuin menojenkin osalta. 
Monipuolista opetustarjon-
taa voimme siten pitää yllä 
luottavaisin mielin. Koro-

na-ajan nyt siirtyessä vä-
hitellen taka-alalle, onkin 
mainio tilaisuus osallis-
tua opistomme toimintaan. 
Useilla kursseilla on vielä 
varsin hyvin tilaa. 

Tervetuloa 
kursseillemme!

Juha Holappa
Opetus- ja 

sivistysjohtaja
Kansalaisopiston rehtori

”Inspiroidu syksyn ku-
kista ja luonnonma-
teriaaleista” –kurssil-
la tehtiin opettaja Mervi 
Juurikan johdolla syk-
syn kukista, kuivakukis-
ta ja luonnonmateriaa-

inspiroidu syksyn kukistA jA LuonnonmAteriAALeistA –kurssi

Vuokko Nyman asettelee takapihan heinälöytöjä tu-
levaan juuttinarulla päällystettyyn kranssiin.

Kukkakransseja ja kukka-
asetelma.

Kurssin opettaja Mervi Juurikka tekee asetelmaa ruuk-
kuun.

Työskentelykuva kukkakurssilta.

Iloiset ja tyytyväiset kurssilaiset esittelevät kauniita kukkakranssejaan.

Mervi Juurikka esittelee kukkakransseja.

leista erilaisia kransseja, 
kimppuja tai kukka-asetel-
mia. Kurssipaikkana oli Tai-
dokkaan puutyötilat, jossa 
oli hulppeat tilat tehdä upei-
ta kukkaluomuksia syksyn 
ja talven iloksi. Keväällä ins-

piroidumme kevään kukis-
ta, jolloin teemme erilaisia 
kimppuja ja kukka-asetel-
mia kevään luonnonkukis-
ta ja metsän luonnonmate-
riaaleista. VN
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PudasjarVi.fi

HirsirAkentAmistA sekä puutÖitä senioreiLLe jA nAisiLLe

Syksyn hirsirakentami-
nen-kurssiin oli jo alussa 
niin tungosta, että kaik-
ki halukkaat eivät mah-
tuneet mukaan. Kurssilla 

Hirsirakentamisen kurssi on ollut suuressa suosiossa.Työskentelyä prosessihallissa. Seniorit ovat puutöissä torstaisin. 

tehdään pienimuotoista hir-
sirakentamista OSAO:n Pu-
dasjärven yksikön prosessi-
hallissa aina keskiviikkoisin 
kello 17-20 opettaja Hannu 

Kinnusen johdolla.  Voidaan 
rakentaa mm. koirankoppe-
ja, jätekatoksia ja ”saaristo-
laisia” savustuspönttöjä. Ke-
väällä tammikuussa alkaa 

toinen vastaava kurssi, jolle 
voi ilmoittautua 10.11.2021 
alkaen.

Senioripuutyökurssi ko-
koontuu aina torstaisin kel-

lo 17-20 Taidokkaan tiloissa 
Teollisuustie 10, opettaja-
na toimii Hannu Kinnunen. 
Hannu opettaa vielä Nais-
ten puutöitä, joka kokoontuu 

tiistaisin 17-20 Taidokkaas-
sa. Aittojärven puutyö ja en-
tisöintikurssi kokoontuu 
keskiviikkoisin kello 12-15 
opettaja Ari Isolan johdolla.

tietoturvAterveisiä
joHdAnto
Nyt, kun olen taas päässyt 
enemmän ihmisten kanssa 
juttelemaan ja kysymyksiä 
kuuntelemaan, näyttää sil-
tä, että erilaiset tiedonkalas-
telu- ja nettihuijausyritykset 
ovat nostamassa päätään 
talven lähestyessä. Ajattelin 
jakaa tässä kansalaisopiston 
puolesta muutaman neuvon 
siitä, miten moisilta voi suo-
jautua, koska räikeimmiltä 
yrityksiltä turvassa pysymi-
nen ei ole vaikeaa. 

sALAsAnojen jA tunnusten 
kALAsteLuLtA  
suojAutuminen
Erilaisen salasanojen säh-
köposteissa tai viesteissä 
kyselyn voimme kokonaan 
kuitata sillä, että mikään 
taho, joka käsittelee tieto-
jasi, ei koskaan tarvitse sa-
lasanaasi, eikä koskaan ky-
sele sitä sähköpostin tai 
muunkaan kanavan kautta. 
Ainoa paikka johon salasa-
nasi kuuluu, on sitä kysele-
vä kenttä palvelussa tai net-
tisivulla, johon olet kyseisen 
tilin luonut, ja mennyt sinne 
itse kirjoittamasi osoitteen 

kautta. Kenelläkään, joka 
kyselee salasanaasi sähkö-
postilla tai muiden viestien 
kautta, ei ole puhtaita jau-
hoja pussissaan. 

vALesivustojen väLtteLy 
Pitkäkyntiset tekevät myös 
mielellään nettisivuja, jotka 
näyttävät pankin tai muun 
tahon sivulta. Tarkoitukse-
na on tallentaa ihmisten kir-
jautumistiedot omaan epä-
rehelliseen käyttöön. Jos 
sinulle tulee vaikkapa säh-
köposti, jossa kehotetaan te-
kemään jotakin esimerkik-
si pankin sivulla, ja samassa 
yhteydessä tarjotaan linkkiä 
kyseiselle sivulle, älä mis-
sään tapauksessa mene sin-
ne siitä linkistä, joka sähkö-
postissa lähetettiin. Pankin 
sivuille kannattaa mennä 
kirjoittamalla osoite selai-
meen ihan käsin. Sama kos-
kee kaikkia muitakin paikko-
ja, joissa joudut käyttämään 
pankki- tai henkilötietojasi.

HuijAustArinAt  
säHkÖpostissA tAi  
viesteissä
Sähköpostin tai Facebookin 

kautta lähetetyiltä huipu-
tustarinoilta suojautumi-
sessa tärkein ase on peri-
suomalainen pessimismi. 
Meitä suomalaisia väite-
tään kovin pessimistisik-
si, ja tätä mainetta on syytä 
pitää yllä. Jos jokin vaikut-
taa liian hyvältä ollakseen 
totta, se yleensä on. Jos 
siis saat sähköpostin, jos-
sa kerrotaan, että olet saa-
nut yllätysperinnön, voit-
tanut suuren arvonnan tai 
muuta vastaavaa tai vaik-
kapa nigerialainen prinssi 
tarvitsee apuasi, kannattaa 
moiseen viestiin olla us-
komatta – varsinkin jos se 
on kirjoitettu huonolla suo-
men kielellä tai englannik-
si. Huijarina oleminen ei 
kuitenkaan kansalaisuut-
ta katso, joten valitettavas-
ti nykyisin näitä tulee myös 
täysin kelvollisella suomen 
kielellä, vaikka meitä suo-
malaisia muuhun maa-
ilmaan verrattuna vähän 
onkin. Jos vaikka jokin yri-
tys viestitti sinulle, että voi-
tit jotakin, voit etsiä heidän 
yhteystietonsa ja kysyä hei-
dän asiakaspalvelustaan 
esim. puhelimitse. 

netin kAuppApAikkojen  
sAAListAjiLtA  
suojAutuminen 
Kaupan teko netissä on jos-
kus myös huijarien suo-
siossa, mutta on silti hie-
man varoen turvallista. Tori.
fi -palvelussa tai vaikka Fa-
cebookissa, kannattaa kau-
poista sopiessa käyttää 
palvelun omia viestejä tai 
puhua ihmisten kanssa ihan 
puhelimessa. Moni huijari 
lähettää teksti- tai WhatsApp 
-viestejä netin kaupankäyn-
tiin liittyen epärehellisessä 
tarkoituksessa. Parasta on 
aina, jos tavaran pääsee ha-
kemaan paikan päältä, ja jos 
ei, niin siitä tulisi saada ai-
nakin kuvia niin paljon kuin 
haluaa. Itse olen kalliimpaa 
tavaraa kaukaa ostaessani 
tai myydessäni sopinut niin, 
että osa summasta makse-
taan ennen lähetystä ja osa 
tavaran vastaanottamisen 
jälkeen, sekin laskee hui-
jaushaluja. 

puHeLinHuijAuksiLtA jA  
kiertäviLtä ”tArkAstAjiL-
tA” suojAutuminen 
Puhelimessa soittelijoi-

den ja oven taakse tulijoi-
den kanssa parasta on terve 
epäileväisyys. Turvallisin-
ta on, että järjestät talon re-
montit ja muut sellaiset 
asiat itse, etkä juttele ollen-
kaan soitteleville remon-
tin tarjoajille, tai varsinkaan 
oven takana koputtelevil-
le ”tarkastajille” tai muil-
le remonttimiehille, joita et 
ole itse omaan taloosi kut-
sunut. Ketään tuntematonta 
ei kannata muutenkaan eh-
doin tahdoin kotiinsa sisään 
päästää, pitkätkin keskuste-
lut voi hoitaa ulko-ovella. 

vALepoLiisien  
tunnistAminen 
Usein lehdissä näkyvästä 
valepoliisi ilmiöstä mainit-
takoon vielä lopuksi, että oi-
kea poliisi kertoo aina, kuka 
hän on, miltä poliisilaitok-
selta tulee ja mitä asia kos-
kee. Voit tarkistaa asian 
kyseiselle laitokselle soitta-
malla. Poliisi ei myöskään 
tarvitse salasanojasi yhtään 
mihinkään, eikä koskaan 
niitä kysy. Puhelinnumerot, 
joista tavoitat kaikki viralli-
set laitokset, myös poliisin, 
näet 112 Suomi – sovel-

luksesta joka kannattaa 
muutenkin olla puheli-
meen asennettuna. Vir-
kamerkinkin poliisi mie-
lellään näyttää, mutta sen 
aitouden varmistamista 
helpompaa on kysyä pai-
kasta, jossa hän kertoo 
olevansa töissä.

Toivon, että tämä kir-
joitus antaa eväitä turval-
liseen talveen, ja tapaan 
teitä lukijoita vielä kurssi-
en merkeissä.  

Mika Suoperä 

osAAminen näkyväksi
Tarvitsetko todistusta kan-
salaisopistossa oppimistasi 
asioista opinnoissasi, työs-
säsi, hakiessasi työpaikkaa 
tai johonkin muuhun tar-
koitukseen? Muun muas-
sa ensiavun, hygieniapas-
sin ja järjestyksenvalvojan 
koulutuksissa tämä on ollut 
arkipäivää jo kauan, mut-
ta jatkossa se voi olla mah-
dollista käytännössä kaikilla 
kansalaisopiston kursseilla.

Olemme muokkaamassa 
opiston kurssien kuvauksia 
niin, että niistä käy selke-
ästi ilmi mitä kurssilla teh-
dään tai opiskellaan, mitä 
kurssilainen osaa kurssin 
päättyessä ja miten osaa-

mista arvioidaan. Arvioin-
ti ei tietenkään ole pakol-
lista vaan se tehdään vain, 
jos kurssilainen sitä erik-
seen pyytää. Tällöin merkin-
tä kurssin suorittamisesta 
arviointeineen tallennetaan 
kurssilaisen luvalla Ope-
tushallituksen ylläpitämään 
valtakunnalliseen KOSKI-
tietovarantoon, jonne on 
kirjattu perusopetuksen, lu-
kiokoulutuksen ja ammatil-
lisen koulutuksen opinto-
suoritus- ja tutkintotietoja 
vuodesta 2018 lähtien. Tä-
män vuoden elokuun alusta 
lähtien sinne on mahdollis-
ta kirjata myös kansalais-
opistojen opintosuorituksia. 

Tavoitteenamme on, että 
lukiessasi painettua opin-
to-opastamme tai netis-
sä olevaa ajantasaista oh-
jelmaamme saisit selkeän 
ja kattavan kuvan kunkin 
kurssin sisällöstä ja tavoit-
teista. Onneksi meidän ei 
tarvitse kehitellä tätä osaa-
misperusteisuuden mal-
lia yksin, vaan teemme sitä 
yhteistyössä Kansalaisopis-
tojen liiton ja Meri-Pohjolan 
opistopiirin kanssa. Pudas-
järven, Taivalkosken, Kuu-
samon, Posion ja Ranuan 
kansalaisopistojen kesken 
kehittelemme osaamispe-
rusteisuutta yhteisvoimin 
Kestävän elämäntavan Koil-

lisopistot -hankkeessa. 
Hankkeen ansiosta voim-
me tukea tuntiopettajiam-
me kurssikuvausten laati-
misessa entistä paremmin 
kurssien sisältöä ja tavoit-
teita kuvaaviksi. Tämä aut-
taa myös siinä, että lukiolai-
set ja ammattiin opiskelevat 
voivat löytää helpommin 
sellaisille kansalaisopis-
ton kursseille, joilla he voi-
vat suorittaa tutkintoihinsa 
kuuluvia valinnaisia opin-
toja.

Kaiken kaikkiaan kyse 
ei ole sen kummemmasta 
kuin jo olemassa olevan sa-
noittamisesta: entistä selke-
ämpi ja kattavampi kurssi-

kuvaus auttaa valitsemaan 
itselle sopivan kurssin. Us-
kommekin, että tällä tavoin 
yhä useampi kiinnostuu 
kansalaisopiston kursseis-
ta. Myös opettajat saavat 
työkaluja omien kurssiensa 
kehittämiseen tarkastelles-
saan kurssiensa sisältöjä ja 
tavoitteita entistä suunni-
telmallisemmin.

Emme tietenkään unoh-
da sitä, että kansalaisopis-
ton toiminnan tarkoitus on 
tarjota laadukkaita ja mo-
nipuolisia harrastus- ja op-
pimismahdollisuuksia kai-
kille ihmisille. Olet siis aina 
tervetullut kansalaisopis-
toon paitsi oppimaan ja si-

vistymään, myös har-
rastamaan ilman sen 
kummempia tavoitteita.

Pasi Kemppainen
Koulutussuunnittelija

Apulaisrehtori
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Jäälin Välikylässä toimii kalusteiden näyttelytila, jossa on esillä useampi keittiö, saarekkeita, 
liukuovikaapistoja ja wc kalusteita.

Kaappi ja Levypalvelu Rautiolla mittava investointi

Parannettu tehokkuutta, 
työergonomiaa sekä lisätty 

automaatiota ja ekologisuutta
Vuodesta 2008 Pudasjär-
ven teollisuusalueella toimi-
nut Kaappi ja Levypalvelu 
Rautio Oy toimintansa aika-
na investoinut ja kehittänyt 
toimintaa määrätietoisesti. 
Tänä vuonna on toteutettu 
viimeisin ja koko yrityksen 
historian mittavin investoin-
ti, jolla on parannettu tehok-
kuutta ja erityisesti työergo-
nomiaa sekä automaatiota 
tullut lisää. Myös ekologi-
suus on parantunut inves-
toinnin myötä.

-Uusia koneita ja lait-
teita ovat muun muas-
sa alipainelevynostin, 
poratappiautomaatti, auto-
maattikasauspuristin, palk-
kisaha sekä levymurskaaja 
polttokelpoisen jätteen teke-
miseen. Myös purun poistoa 
tehostettiin, kertoo yrittäjä 
Marko Rautio.

Koneiden asennukset on 
tehty kevättalvella ja saatiin 
päätökseen kesän kuluessa. 

-Koneiden ja laitteiden 
pitää olla nykyaikaisia ja te-
hokkaita, jotta voimme teh-
dä asiakkaillemme yksilölli-
siä ja laadukkaita kalusteita 
nyt ja tulevaisuudessa. Keit-
tiöt ja kaikki kiintokalusteet 
valmistetaan ja räätälöidään 
jokaiselle asiakkaalle toivei-
den mukaan yksilöllisesti 
mittojen mukaan.

Tuotannostamme menee 
noin puolet Oulun alueel-
le ja toinen puoli Pudasjär-
vi Ranua, Taivalkoski akse-
lille. Syötteen alueen kasvu 
näkyy myös selvästi meillä, 
selvittää Rautio. 

Kalusteiden valmistus ja 
tuotanto tapahtuu nyt ja tu-
levaisuudessa omissa, noin 
400 neliön, toimitiloissa Pu-
dasjärven teollisuusalueel-
la, jossa on hyvät puitteet 
yritykselle. Työntekijöitä on 

Kaappi- Levypalvelu Rautio Ky, perustettu vuonna 2008. 
Marko Raution yritysryppääseen kuuluu myös 

Pudasjärven teollisuusalueella, Syötteellä ja Ranual-
la toimiva Rakennustarvike- ja konevuokraus Rautio Oy. 

Raution yrityksiin kuuluu myös kiinteistöjen ja 
huoneistojen vuokrausta.

Raution mukaan onneksi 
saatu toistaiseksi. Hän kui-
tenkin arvelee, että se on yksi 
isoimmista haasteista tule-
vaisuudessa. 

-Mielestäni on minun teh-
tävä luoda työntekijöille sel-
laiset puitteet, että he viih-
tyvät työssään ja tätä kautta 
saadaan hyvää henkilökun-
taa myös tulevaisuudessa. 
Tällä hetkellä suurin voima-
varamme tehokkaiden ko-
neiden lisäksi on tärkeim-
pänä motivoitunut ja osaava 
henkilökunta, joka on täl-
lä hetkellä viiden henkilön 
suuruinen. 

Raution omistamassa 
teollisuushallissa toimii li-
säksi Rakennustarvike ja Ko-
nevuokraamo Rautio, Kar-
hupaja sekä on Pudasjärven 
Vuokatalojen varasto. Rauti-
on TI-halli avataan marras-
kuussa. 

Ýritys laajensi vuonna 
2020 myös Ouluun, tarkem-
min Jäälin Välikylään, jossa 

toimii kalusteiden näyttely-
tila. Siellä on esillä useampi 
keittiö, saarekkeita, liukuo-

vikaapistoja ja wc kalusteita.

Heimo Turunen

Osaavat ja motivoituneet työntekijät ovat yrityksen suuri 
voimavara. Pitkäaikainen Jukka Puolakanaho sahaustyössä. 

Uusien koneiden asennukset on tehty kevättalvella ja saatiin päätökseen kesän kuluessa, kertoo Marko Rautio.

Lokakuun 
terveiset 

Syötteeltä  
Onnea uudelle Pudasjär-
veläinen lehdelle myös 
Syötteen väeltä! Olem-
me iloisia, että yhteistyö 
VKK-Median kanssa jat-
kuu! Viime viikolla jul-
kaistut kesän majoitusti-
lastot olivat Syötteen ja 
Pudasjärven osalta todella 
mukavaa luettavaa. Ma-
joitustilastoissa olimme 
kasvuluvuiltamme Suo-
men toiseksi parhaimpia 
103 prosentin kasvulla. 
Toki me kaikki Syötteellä 
toimivat olemme sen pai-
kan päällä myös nähneet 
ja kokeneet. Luvuista iso 
kiitos kuuluu tietysti kai-
kille meidän toimijoille, 
mutta ennen kaikkea asi-
akkaillemme. Myös syys-
kuu on ollut erittäin vil-
kas, tästä on hyvä jatkaa 
syyslomia ja talvea kohti.  

Syöte näkyikin kesällä 
useissa eri kanavissa niin 
omin voimin kuin Visi-
tOulun kautta saamamme 
näkyvyyden ansiosta. Li-
säksi Syötteen toimijat te-
kivät hyvää omaa mark-
kinointia eri kanavissa. 
Uusi lanseerattu Pohjolan 
Rengastie oli myös erit-
täin onnistunut kokonai-
suus. Pohjolan Rengastie 
nivoo nyt ihan eri taval-
la Oulun aluetta yhteen. 
https://pohjolanrengas-
tie.fi/  Saavutettua nä-
kyvyyttä jatketaan tällä 
teemalla myös esim. Mat-
kamessuilla tammikuussa 
Helsingissä.  

Olemme saaneet naut-
tia myös kauniista rus-
kasta. Sosiaalisen median 
kanavat ovatkin täytty-
neet asiakkaiden upeista 

otoksista alueelta. Seu-
raavaksi Syötteelle saapu-
vat syyslomalaiset viikoil-
la 42 ja 43. Saapa nähdä 
millaiseksi lokakuu muo-
dostuu, saammeko jo lun-
ta vai mennäänkö syksyi-
sellä säällä. Toivottavasti 
vieraamme saavat nähdä 
revontulia lomansa aika-
na.  

Palvellaksemme pa-
remmin luonnossa liik-
kujia otimme Syötteenä 
käyttöön Outdoor Acti-
ve retkeilyalustan. Syöt-
teen ja Pudasjärven alu-
een reittejä löytyy nyt 
selkeämmin www.syote.
fi/reitit osoitteesta. Lisää 
sisältöä tuotamme yhdes-
sä mm. Metsähallituksen 
ja Pudasjärven kaupungin 
liikuntapalveluihin kans-
sa. Lisäksi myös Kyläyh-
distysten yms. reittejä py-
ritään nostamaan esille. 
Tämä palvelu on hyödyl-
linen turistiemme lisäksi 
myös paikallisille.  

Kirkastamme parhail-
laan Syötteen brändiä 
omassa digi-hankkees-
samme. Lisäksi tekeillä on 
brändikirja. Odotamme 
innolla päästäksemme jul-
kistamaan työn tuloksia 
myös muille.  

Tervetuloa Syötteelle 
nauttimaan syksyisestä 

luonnosta sekä monipuo-
lisista palveluista!  

Minna Hirvonen 
Toiminnanjohtaja, 

Syötteen 
Matkailuyhdistys ry 

Minna Hirvonen ihailemassa auringonlaskua Tunturiho-
telli Iso-Syötteen Skywalk näköalatasanteelta.

Vaativaa kuntoutusta kotikäynteinä ja 
vastaanotolla

Hallituskatu 29 B, Oulu
Kauppatie 1, Pudasjärvi 

www.medikko.fi  |  Mari Halkola  |  0400 681 433
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Pudasjärven Hirsihovi on valmis
Pudasjärven keskustassa Oi-
kopolun varressa kaksi ker-
rostaloa käsittävä Pudasjär-
ven Hirsihovi on valmistunut. 

Pudasjärven Vuokratalot 
Oy aloitti kerrostalojen suun-
nittelun kaupungin kans-
sa noin kolme vuotta sitten. 
Hankkeen alustavissa suun-
nitelmissa oli kolme kerros-
taloa, joista kaksi 3-kerrok-
sista ja yksi 4-kerroksinen. 
Rakennusten rakennustapa, 
hybridihirsirakennukset, oli 
alustavasti selvillä. Hanketta 
esiteltiin ensimmäisten luon-
nosten jälkeen ARA:lle, joka 
innostui aiheesta. Puuraken-
tamisen vaatimuksia oltiin 
nostamassa ihan valtiotasol-
la, joten hanke osui hyvin tä-
hän aikaan. 

Kilpailutus ja rahoitus oli-
vat tärkeät saada onnistu-
maan kerralla. Kun kokoi-
semme yhtiö lähes tuplaa 
tasearvonsa, olivat panokset 
suuria. Urakoitsijoilla riski 
on hinnoiteltu urakkahintoi-
hin ja mitä vaikeampi hanke 
on, on riskinkin hinta korke-
ampi. Näin päätimme aloit-
taa hankkeen kilpailutuk-
sen pitämällä urakoitsijoiden 
ja hirsivalmistajien kesken 
markkinavuoropuhelutilai-
suuden. Tilaisuuden lopuk-
si päätimme tehdä kilpailu-
tuksen neuvottelumenettelyä 
apuna käyttäen. Tällöin mei-
dän tekemät suunnitelmat 
olisivat vain apuna, kun ura-
koitsija tekisi omansa. Voit-
tajaksi valikoitui Lapti Oy:n 
ja Kontio Oy:n yhteistyössä. 
Urakkahinta ja suunnitelmat 
kävivät ARA:n ja kaupun-
gin hyväksyttämänä ja hanke 
voitiin aloittaa.

Meillä vuokrataloyhtiöl-
lä ja Pudasjärven kaupun-
gilla on viimevuosilta ihan 
tuoretta rakennuttamisko-
kemusta. Hirsihovin raken-
taminen alkoi toukokuussa 
2020. Maatyöt ja betonirun-
ko saatiin valmiiksi syksyl-
lä ja hirsien asennus jouluksi. 
Vuoden 2021 alusta raken-
nuksissa oli lämpö päällä. 
Työmaalla ei vierailuja saatu 
toteutettua koronaepidemian 
vuoksi, ennen kuin ihan lop-
puvaiheessa. Harjannostajai-
sia työmiehet juhlivat rauhal-
lisesti taukotuvassa. Pullaa 
työmaalle on tosin paikallis-

Pudasjärven keskustassa Oikopolun varressa kaksi kerrostaloa käsittävä Pudasjärven Hirsiho-
vi on valmistunut. 

Alakerrassa on yhdessä keittiön kanssa 97 neliömetrin liiketila, johon vielä etsitään vuokralaista.

Talojen vastaanottotarkastus pidettiin keskiviikkona 29.9. Mukana oli urakoitsijoiden, suunnittelijoiden, aliurakoitsijoiden, 
Pudasjärven Vuokratalojen ja Pudasjärven kaupungin edustajia. 

ten kirvesmiesten toiveesta 
toimitettu. Urakoitsijan kans-
sa toimiminen oli mieluisaa 
ja ongelmia ratkottiin yhdes-
sä. Koko rakentamisajasta 
jäi mieleen yhteistyön hen-
ki. Tästä mallista voisi moni 
urakoitsija ottaa esimerkkiä. 
Silloin kun asiat hoidetaan 
sovussa, voidaan energia kes-
kittää oleelliseen ja lopputu-
los on parempi.

Tällä projektilla lähdem-
me kohti tulevaisuutta mo-
nellakin eri tavalla. Ilmas-
tonmuutoksen torjunta vaatii 
uusia tapoja rakentaa. Hir-
sikerrostalot ovat toimineet 
mallina puurakentamisen li-
säämiselle. Rakentamistapoja 
on monia ja nyt myös hirrel-
lä on toimiva ja helppo rat-
kaisu päästä osaksi kerrosta-
lorakentamista. Kaupungin 

tulevaisuudelle kerrostalo ja 
muut keskustan kehityskoh-
teet ovat olleet tulevaisuuteen 
panostamista. Pudasjärvellä 
hirsipääkaupunkiin sitoutu-
minen ja poliittinen yhteistyö 
on tuonut hedelmää. Kau-
punki on aivan toisen näköi-
nen kuin kaksi vuotta sitten. 
Vieraat, jotka ovat käyneet 
tutustumassa kerrostaloihin, 
ovat olleet vaikuttuneita Pu-
dasjärven kehittymisestä. 
Moneen kuntaan on lähtenyt 
viesti, kuinka kaupunki voi 

saavuttaa upeita asioita, kun-
han on yhteinen päämäärä. 
Pysähtymällä taataan vain se, 
että olosuhteet rapistuvat ja 
heikkenevät. Muutoksessa on 
mahdollisuuksia ja me kaik-
ki voimme luoda tulevaisuu-
desta paremman.

Onnea uusille asukkaille ja 
kiitos kaikille rakennuspro-

jektissa mukana olleille!

Jouko Väänänen, 
kuvat Heimo Turunen

Pudasjärven Hirsihovi Oy
Asuntoja 53 kpl, asukkaita noin 100.
Liikehuoneistoja viisi: Kairan Kuitu Oy, Pudasjärven Vuokratalot 
Oy, ProAgria, Pudasjärven Kehitys Oy. Ravintola/kahvilatilaan 
etsitään vielä vuokralaista. 
Rakennuttaja Pudasjärven Vuokratalot Oy, urakoitsija Lapti Oy.
Kustannukset yhteensä 9 354 864 euroa.

Historiallinen, Keskustan 
pitkään ajama uudistus as-
tuu voimaan 1.1.2023. So-
siaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen järjes-
tämisvastuu siirtyy kunnil-
ta hyvinvointialueille. Nyt 
valmistaudutaan ensim-
mäisiin aluevaaleihin, jotka 
pidetään 23.1.2022. Alue-
valtuustot aloittavat työn-
sä 1.3.2022. 

Uudistus on laajas-
ti odotettu ja merkittä-
vä muutos, jolla toivotaan 
olevan myös kuntien ta-
loudenhallintaa helpotta-
va vaikutus. Uudistuksen 
myötä palvelut tuotetaan 
nykyistä tasa-arvoisemmin 
ja oikea-aikaisemmin kai-
kille kuntalaisille asuinpai-
kasta riippumatta. Vaik-
ka päätöksenteko tuntuu 
siirtyvän etäämmälle kun-
talaisista, kyse on meidän 
lähipalveluistamme, jopa 
kotiin annettavista palve-
luista. 

Pudasjärvellä tilat sote-
palveluiden tuottamista 
varten alkavat olla hyväs-
sä kunnossa.  Kehitysvam-
mapalveluiden asumispal-
veluita varten valmistelut 
ovat myös pitkällä ja toi-
vottavasti nekin tilat ovat 
valmiit uuden hyvinvointi-
alueen aloittaessa. Hyvät ti-
lat varmistavat omalta osal-
taan palveluiden säilymistä 

kunnassamme. Toisaalta ne 
mahdollistavat myös eri-
koissairaanhoidon aiempaa 
runsaampaa järjestämistä 
myös Pudasjärvellä. 

Päätösvaltaa hyvinvoin-
tialueella saadaan äänestä-
mällä aluevaaleissa. Äänes-
täjät ratkaisevat nämäkin 
vaalit. Pohjois-Pohjanmaal-
la palvelutarve on suurin 
näillä väljästi asutuilla alu-
eilla ja valtion rahoitus hy-
vinvointialueille tulee mitä 
suurimmassa määrin pal-
velutarpeen mukaisesti. 
Siksi ei ole yhdentekevää, 
ketkä ovat aluevaltuustos-
sa hyvinvointialueen talou-
desta ja palveluiden toteu-
tuksesta päättämässä. 

Keskustan osalta alue-
vaalien ehdokaslistan päät-
tää Keskustan Pohjois-Poh-
janmaan piirin syyskokous 
lauantaina 16.10. Lumijoel-
la. Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestön ylimää-
räisessä yleisessä kokouk-
sessa 28.9. päätettiin yksi-
mielisesti esittää Keskustan 
Pohjois-Pohjanmaan piiril-
le, että Pudasjärveltä ase-
tettaisiin aluevaaliin kaksi 
ehdokasta: Olga Oinas-Pa-
numa ja Anni-Inkeri Tör-
mänen. 

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestö

Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestön ylimääräisessä 
yleisessä kokouksessa 28.9. päätettiin esittää aluevaaliin 
ehdokkaiksi Olga Oinas-Panuma ja Anni-Inkeri Törmänen. 
Oikealla kokouksen puheenjohtaja Jorma Kouva.

Olga Oinas-Panuma ja 
Anni-Inkeri Törmänen 

ehdolla aluevaali- 
ehdokkaiksi

Vanhus- ja vammais-
neuvostoon muutoksia

Pudasjärven kaupungin 
Vanhus- ja vammaisneu-
voston toimikaudeksi 2021-
2022 on tullut muutoksia 
kuntavaalien jälkeen.

Valtuustokauden vaih-
tumisen vuoksi kaupun-
ginhallitus on syyskuun 
kokouksessaan nimennyt 
loppukaudelle uudet kau-
punginhallituksen edusta-
jat. Varsinaisena edustaja-
na toimii Marja Lantto ja 

varaedustajana Ilona Rito-
la.

Tammikuun kokouk-
sessa kaupunginhallituk-
sen nimeämät kaupungin 
edustajat Onerva Ronkai-
nen ja Paavo Tihinen eivät 
näin ollen enää edusta Van-
hus- ja vammaisneuvostos-
sa.

Tiedotusvastaava
Terttu Salmi
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Syötteen koululaisille pe-
rinteeksi muodostunut Ry-
tivaaran yöretki järjestettiin 
taas 26.-27.9., tänä vuonna 
Rytivaaraan. Retkellä muka-
na olivat Nuorsio- ja vapaa-
ajankeskus Pikku-Syötteen 
ohjaajat ja Syötteen luonto-
keskuksen edustus. Syöt-
teen koulu on luontokeskuk-
sen kummikoulu ja yhteistä 
toimintaa järjestetään pitkin 
vuotta. 

Rytivaara on sopiva koh-
de alakouluikäisille, sillä pa-
tikkamatkaa on vain neli-
sen kilometriä Ukonvaaran 
parkkipaikalta. Tällä ker-
ralla nuorin kerholainen oli 
6-vuotias ekaluokkalainen, 
vanhin taas kutosluokka-
lainen. Kaikki retkelle osal-
listuneet olivat reippaita, 
vaikka osalle kerta taisi olla 

ensimmäinen niin yöretkel-
lä metsässä kuin Rytivaaras-
sakaan.

Retken ohjelmaan kuu-
lui nuotiolla ruuanlaittoa, 
pihapelejä Rytivaaran tor-
pan pihapiirissä (leikkivät-
köhän aikoinaan Rytivaa-
ran torpankin lapset samoja 
leikkejä torpan pihapiiris-
sä?), saunomista varaustu-
van lämpimissä löylyissä ja 
tunnelmointia illalla tähtitai-
vaan alla.

Retkeläisten mielestä ki-
vointa retkellä oli nukku-
minen, saunominen, seura 
ja ohjaajien mielestä hirmu 
reippaat ja mukavat lapset. 
Ensi vuonna lähdetään taas!

Nuoriso- ja vapaa-ajan-
keskus Pikku-Syöte vastaa 
Syötteen koulun kerhotoi-
minnasta. Rahoitus kerhoi-

Retkeltä koululaisten palautteita!

Syötteen koulun kerholaiset jälleen Rytituvalla yöretkellä

Tunnelmointia illalla tähtitaivaan alla. 

Kaikki retkelle osallistuneet olivat reippaita niin yöretkellä 
metsässä kuin Rytivaarassakin. 

Rytivaara on sopiva retkikohde koululaisille. 

hin tulee kaupungilta ja Har-
rastamisen Suomen malli 
–hankkeesta. Järjestämme 
mielellään myös muille ryh-
mille opastuksia ja ohjauksia 
niin tiloissamme kuin maas-
tossakin. Syyslomaviikolla 
meillä on myös avointa oh-
jelmaa, johon voi osallistua 
vaikkapa oma perheen kans-

sa. Seuraile tiedotusta www.
pikkusyote.fi ja Syötteen ta-
pahtumakalenteria: https://
syote.fi/tapahtumakalente-
ri/.

Kaisu Tuohiluoto,
 kuvat Juho Niemelä 

Metsähallitus 

Varmuusketju kodin turvaksi

Turvallinen kotona asumi-
nen ja ensiavulliset taidot 
merkitsevät meille jokaisel-
le paljon. Kohdataan kylillä 

Ajankohtaiset ja mielenkiintoiset aiheet kiinnostivat kyläläisiä.

Arja Panuma kertoo jokaiselle tärkeistä ensiavullisista tai-
doista.

Esa Erkkilä puhumassa ai-
heesta Turvallinen kotona 
asuminen.

ja keskuksissa -hanke, sekä 
SPR:n Pudasjärven osasto 
tarjosivat siurualaisille Aut-
taja-kurssin kyseisistä tee-
moista Yli-Siuruan Hirvipir-
tillä maanantai-iltana 27.9. 
Kyläläiset pääsivät kuule-
maan varteenotettavia koto-
na asumiseen liittyviä neu-
voja, ja mukana olijat saivat 
miettiä porukalla ensiavulli-
sia taitoja ihan tavallisen ih-
misen keinoin. 

Siuruan Kylä ry. on käyn-
nistänyt ryhmäystävätoi-
minnan yhdessä SPR:n Pu-
dasjärven osaston kanssa 
viime kesänä Siurualla, jo-
hon tämänkin kurssin si-
sältö liittyi. Toimintaa on 

ollut koordinoimassa Mari-
anne Sarre Kohdataan kylil-
lä ja keskuksissa -hankkees-
ta. SPR:n edustajina ovat Esa 
Erkkilä ja Arja Panuma. 

Oman osuutensa aluk-
si Erkkilä kysyi: että ”Kuin-
kas monella on varmuusket-
ju kodin turvana?” Yhtään 
kättä ei noussut, mutta use-
ampi aikoi sellaisen itselleen 
hankkia. Erkkilä muistutti, 
että kenellekään tuntemat-

tomalle ei saa avata ovea. 
Yleisöstä kyseltiin, että mi-
ten toimitaan tilanteessa, jos 
ulkona oleva henkilö sanoo 
olevansa poliisi? Esa kehotti 
pyytämään näyttämään po-
liisin virkamerkkiä, joka on 
hologrammilla varustettu?

Hyvä konsti on myös lait-
taa isot saappaat porras-
pieleen, vaikka saappaisiin 
sopivaa miestä ei talosta löy-
tyisikään. Matot kannattaa 

ottaa pois lattioilta, jos tun-
tuu ettei jalka nouse enää 
yhtä hyvin kuin nuorempa-
na. Palo- ja häkävaroittimet 
kannattaa myös hankkia, 
mikäli sellaisia ei vielä ole, 
Erkkilä valisti.

Ensiavullisten taitojen 
harjoittamiseksi Panuma ja-
koi osallistujille lappusia, 
joihin oli kirjoitettu kysy-
myksiä, miten toimitaan eri-
laisissa tilanteissa. Paikalla 

olijat miettivät muutaman 
hengen porukoissa nasevia 
vastauksia kysymyksiin, joi-
ta Panuma ja Sarre tarvitta-
essa täydensivät. 

Ilta oli erittäin ajankohtai-
nen ja mielenkiintoinen. Kii-
tos kaikille osallistujille, sekä 
Esalle, Arjalle, Mariannelle 
ja Yli-Siuruan Metsästysseu-
ralle yhteistyöstä.  

Siuruan Kylä ry.
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Erityisen lämpimän kesän 
ja komean alkusyksyn rus-
kan jälkeen muutama aja-
tus Pudasjärven suuntaan. 
Tapasin tämän lehden pää-
toimittajan Heimo Turusen 
pari viikkoa sitten Oulus-
sa. Olimme vieraina Villa 
Annalan uusien omistaji-
en julkistamistilaisuudessa. 
Ihan tähän alkuun Haa-
palan Martille ja perheel-
le iso käsi ja lykyt oululai-
sen merkkirakennuksen, 
Villa Annalan, kehittämis-
työhön. Tuossa tilaisuudes-
sa Heimo kysyi kuulumisia 
ja pyysi sitten kirjoittamaan 
lyhyen tervehdyksen ja 
kuulumiset myös Pudasjär-
veläinen -lehteen.

Minulla oli ilo työsken-
nellä Pudasjärven kaupun-
gin elinkeinojohtajana ke-
säkuusta 2004 joulukuuhun 
2009, jolloin siirryin Sotka-
mon kunnanjohtajan vir-
kaan. Eräs Kontion myyn-
tihenkilöistä totesi minulle 
hiljattain erään keskuste-
lun yhteydessä, että ”ih-
minen voi lähteä Pudasjär-
veltä mutta Pudasjärvi ei 
koskaan lähde ihmisen mie-
lestä”. Näin on minullekin 
käynyt ja olenkin tässä kai-
ken muun ohella seurannut 
kaupungin kehitystä, ta-
pahtumia sekä avainyritys-
ten ja yrittäjien toimintaa. 
Virka-ajalta on jäänyt jouk-
ko koko elämän kestäviä ys-
tävyyssuhteita, vaikka tosi-
asiassa onkin mainittava, 
että liian vähän pidämme 
nykyisin toisiimme yhteyttä 
ilman erityistä syytä. Ihmis-
suhteet vaatisivat siis mi-
nultakin enempi huomiota 
ja huolenpitoa. Pudasjär-
veltä on toki moni lähtenyt 
vuosien varrella maailmal-
le, mutta varmasti siteet ko-
tikaupunkiin ovat monella 
hyvinkin vahvat.

Mutta niistä  
kuulumisista
Sotkamon kunnanjohtajan 
virassa olin tammikuus-
ta 2009 aina helmikuuhun 
2016. Koska Sotkamo tun-
nettiin pesäpallosta, Ka-
tinkullasta, Vuokatista ja 
Talvivaarasta, niin eipä 
useinkaan tarvinnut olla il-
man keskustelukumppania, 
olipa sitten minkä laatuinen 
tilaisuus tahansa. Kuntaa 
kohtaan tunnetaan ja tun-
nettiin paljon mielenkiin-
toa. Vuonna 2017 muutin 
Ouluun, jossa palvelupääl-
likkönä vastaan nykyään 
Suomen Hoivatilojen kou-
luliiketoiminnasta. Suomen 

Julkaisemme juttusarjaa entisten 
pudasjärvisten muistoista ja nykyisiä 

kuulumisia, joita tällä kertaa kertoo Hoivatilojen 
palvelupäällikkö Petri Kauppinen Oulusta.

Petri Kauppinen:

Ihminen voi lähteä Pudasjärveltä, mutta Pudasjärvi 
ei koskaan lähde ihmisen mielestä 

Hoivatilat on suomalainen 
kiinteistöyhtiö, joka on eri-
koistunut päiväkoti-, hoiva- 
ja palvelukiinteistöjen tuot-
tamiseen, omistamiseen ja 
vuokraamiseen.

Kunnan elinvoima on 
mielenkiintoinen juttu. Vä-
estö ikääntyy, keskittyy ja 
on entistä vaativampaa pal-
velujen ja elinpaikan suh-
teen. Tässä kilpailussa jo-
kaisella kunnalla on omat 
lähtökohtansa ja vahvuu-
tensa. Kaikkiin asioihin ei 
kunta itse voi vaikuttaa, 
mutta lähtemällä tekemisen 
tielle omista lähtökohdista 
käsin, voi kunnan tulevai-
suuskuva muuttua hyvin-
kin positiiviseen suuntaan.

Tästä näkökulmasta on 
ollut mielenkiintoista ja ilo 
seurata Pudasjärven tapah-
tumia. Minulle kerrotun 
mukaan Syötteelle myön-
netään ennätystahdissa ra-
kennuslupia ja alueella ra-
kennetaan ennätysvauhtia 
uusia loma-asuntoja. Pu-
dasjärven yksi vahvuus 
onkin matkailu ja Syöte. 
Avainyrittäjät ja avainyri-
tykset ovat vuosien ajan 
tehneet Syötteestä entistä 
mielenkiintoisempaa ja va-
kavammin otettavaa mat-
kailualuetta. Kovin särki 
sydäntäni uutiset Syötteen 
tunturihotellin tulipalos-
ta. Ajatus lähti välittömäs-
ti kohti Kuukasjärven Juhaa 
ja Katariinaa. Lukuisten ih-
misten ja ystävien tuki sekä 
yrittäjäparin raudanluja 
tahto nostivat hotellin entis-
tä ehompana ja tärkeämpä-
nä tekijänä osaksi Syötteen 
matkailualueen tulevai-
suutta. 

Ilo on ollut seurata myös 
Profin Oy:n taivalta. 2008 
toteutettu tehtaan laajennus 
ja koko kiinteistön järjestä-
minen kaupungilta yrityk-
sen omistukseen, ovat osal-
taan taanneet hyvän pohjan 
yrityksen uudelle johdolle 
ja yritysjärjestelyille. Näin 
on pysytetty Pudasjärvel-
lä entiset tehdastyöpaikat ja 
myös luotu uusia.

Yhteistyötä  
Kontion kanssa
Kaupungin omat toimet 
hirsitaloteollisuuden edis-
tämiseksi ovat merkittävä 
osa Pudasjärven nykyisyyt-
tä ja tulevaisuutta. Kontio 
on yrityksenä erityisen tär-
keä kaupungille. Siksipä 
mikään erityinen toimenpi-
de, jolla yritys kehittää toi-
mintaansa juuri Pudasjär-
vellä, ei ole liikaa tai liian 

Petri Kauppinen (oikealla) 17.9. Martti Haapalan järjestämillä Villa Hannalan syyskesteillä, 
jossa sovittiin Pudasjärveläinen -lehteen muistelu- ja kuulumisjutun kirjoittaminen. 

Nykyään Petri Kauppinen toi-
mii Suomen Hoivatilat Oyj:n 
palvelupäällikkönä Oulussa.

Petri Kauppinen (oikealla) Pudasjärven markkinoilla vuonna 2009 jututtamassa oululaista 
markkinavierasta Jorma Ketolaa. Hänen takanaan Juha Pekkanen Pudasjärven Yrittäjistä.

Vuonna 2013 Aapo-Matti Puhakka ja Petri Kauppinen esittivät musiikkia Pudasjärvellä Profin 
Oy:n perustajan Martti Haapalan 60-vuotispäiväjuhlassa ja tehtaan avoimien ovien päivänä.

paljon. Esimerkkinä Hoiva-
tilojen yhteistyöstä Konti-
on kanssa voidaan mainita 
rakenteilla oleva ja vuoden 
loppuun valmistuva Nur-
mijärven Klaukkalan 7-ryh-
mäinen hirsipäiväkoti, joka 
toteutetaan Kontion toimit-
tamista älyhirsistä. Raken-
nutamme vuositasolla 100-
130 miljoonan euron verran 
uusia kiinteistöjä eri puolel-
le Suomea. Tässäkin mie-
lessä juuri käynnistetty yh-
teistyö Kontion kanssa on 
meillekin hyvin mielenkiin-
toinen ja tärkeä päänavaus.

Kuntien toiminnan haas-
teet ovat esillä työssämme 
täällä Hoivatiloilla joka päi-
vä. Onpa kysymys kunti-
en taloudesta, palvelu- tai 
kouluverkosta tai vaikka-
pa ikääntyvän väestön ja 
erityisryhmien asumispal-
veluista, haemme ratkai-
suja, miten investoinnit ja 
palvelut olisi tarkoituksen-
mukaisinta toteuttaa. Ra-
kennutamme, omistamme 
ja vuokraamme kiinteis-
töt joko suoraan kunnille ja 
kaupungille tai sitten pal-
veluseteliperusteisesti toi-
miville yksityisille varhais-
kasvatuksen ja hoiva-alan 
yrityksille. Näin kunnan 
ei tarvitse itse investoi-
da kaikkiin rakennuksiin, 
vaan se voi keskittyä siihen 
tärkeimpään; kuntalaisten 
palvelujen järjestämiseen 
ja tuottamiseen. Olemme 
osaltamme luomassa uutta 
Suomea, missä entisten ra-
kenteiden kestävyys on mo-
nella tavalla kyseenalais-
tettu. Viimeisin keskustelu 
viikonlopulta koskien suo-
malaisen eläkejärjestelmän 
kestävyyttä ja tulevaisuut-
ta. Samalla tietysti odotam-
me mitä Sote-uudistus lo-
pultakin tuo tullessaan.

Asioita tehty  
oikein
Ajatuksia olisi monta muu-
takin, mutta tässä ne pääl-
limmäiset. Pudasjärveläisen 
maakuntajohtaja Harjun 
Paulin kanssa soiteltiin 
tuossa männä viikolla. Tul-
tiin Paulin kanssa siihen 
tulokseen, että Pudasjär-

vellä on monta asiaa osat-
tu tehdä oikein ja taivaan-
ranta voi olla suon takana 
hyvinkin valoisa, kaikista 
haasteista huolimatta. Toi-
votankin kaikille pudasjär-
visille erinomaisia tulevia 

aikoja ja päättäjille viisautta 
luovia tulevissa karikoissa 
niin, että asiat sujuvat hy-
vin. Kälkäjän Mikon kanssa 
2008-2009 valmistelemaam-
me Pudasjärven elinvoi-
maohjelmaa lainaten ”Vas-

tatuulenkin voi purjehtia, 
kun purjeet asetetaan oi-
kein ja on olemassa luovi-
misen taito”.

Petri Kauppinen
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RAUTIO
~kalustaa unelmasi~

`

Keittiöt, liukuovikaapistot
ja kaikki kiintokalusteet

suoraan paikalliselta
valmistajalta.

www.rautiokalustaa.fi

Matkailun kasvu jatkuu 
Pudasjärvellä. Rekiste-
röidyt yöpymiset Pudas-
järvellä lisääntyivät 121 
prosenttia elokuussa ver-
rattuna vuoden takaisiin 
lukuihin. Elokuussa 2021 
Pudasjärvellä kirjattiin 10 
700 rekisteröityä yöpymis-
tä (+120,6 %), joista koti-
maisia oli 10 300 ja ulko-
maalaisten tekemiä 380 
yötä. 

Suomalaisten rekiste-
röidyt yöpymiset lisään-
tyivät 116 prosenttia ja ul-
komaalaiset rekisteröidyt 
yöpymiset lisääntyivät pe-
räti 380 prosenttia. Yhteen-
sä yöpymiset lisääntyi-
vät 121 prosenttia viime 
vuoden elokuusta. Vapaa-
ajan matkailijat viettivät 8 
100 yötä (+90,3 %) ja busi-
ness-matkailijat 2 600 yötä 
(+330,7 %).

Tammi-elokuussa koti-
maisten rekisteröityjen yö-
pymisten määrä Pudasjär-
vellä oli yhteensä 94 500 
rekisteröityä yötä eli kas-
vua edellisestä vuodesta 
oli +59,7 %.

Majoitusmyynti oli ku-
luvan vuoden elokuussa 
534 000 euroa. Rekisteröi-
ty majoitusmyynti oli 508 
000 euroa (kasvua vuoden 
takaisiin lukuihin +303 
000 euroa) ja rekisteröimä-
tön myynti 26 700 euroa. 
Yhteensä tammi-elokuu 
myynnit olivat Pudasjär-
ven alueella 4,8 miljoonaa 
euroa ja ne lisääntyivät 2,1 
miljoonaa euroa edellises-
tä vuodesta.

Jukka Koutaniemi 
Pudasjärven Kehitys Oy

Matkailun kasvu
 jatkuu huippuluke-
missa Pudasjärvellä 

- koronan selkä alkaa 
taittua myös 

matkailun osalta

Suviseurojen 2024 
järjestelyt etevät aikataulussa
Pudasjärven lentokentällä 
2024 järjestettävien Suviseu-
rojen valmistelut ja ken-
tän kunnostustyöt jatkuvat 
suunnitellulla tavalla. Seu-
rajärjestäjät ovat tehneet alu-
een kunnostustöitä vuodesta 
2017 alkaen ja työt kentäl-
lä jatkuvat parhaillaan. Pu-
dasjärven lentokenttä on 
ollut suviseurapaikkana ai-
kaisemmin vuosina 1998 ja 
2013.

Syyskuun aikana toteu-
tettiin alueelta nostettujen 
kantojen pois kuljettaminen. 
Tässä vaiheessa kannot siir-
retään kentältä yhteen ha-
ketuslanssiin haketettaviksi. 
Järjestelyosaston puheenjoh-
taja Mikko Oikarainen tote-
aa, että myös kenttäalueen 
pajukon niittomurskaus on 
toteutettu syyskuun aikana. 
Seurajärjestäjien lentokent-
tään kohdistuvat kustan-
nukset ovat tähän mennessä 
olleet noin 67 000 euroa tal-
kookustannusten lisäksi. 

Metsäalueiden siivo-
us oksista ja kannonkap-
paleista on suunniteltu to-
teutettavaksi talkoilla ensi 
toukokuun lopulla. Talkoo-
töitä riittää tulevillekin vuo-
sille, jotta noin 200 hehtaa-
rin suuruinen alue saadaan 
kunnostetuksi seurakäyt-

töön. Kaupungin johdolla 
toteutettiin syyskuun aikana 
myös kiitoradan pohjoisreu-
nan piennaralueen laajen-
nus- ja tasausurakka.

Pudasjärven kaupun-
gin ja SRK:n välisen pui-
tesopimuksen mukaisesti 
Suviseuroja tullaan järjes-
tämään Pudasjärven len-
tokentällä myös tulevai-
suudessa. Suviseurojen 
järjestämispaikoista on teh-
ty sopimukset myös Lopella 
sijaitsevan Räyskälän lento-
kentän ja Kauhavan lento-
kentän osalta. 

Pudasjärven vuoden 2024 
Suviseurojen järjestämisvas-
tuussa ovat rauhanyhdistyk-
set Kuusamon, Jakkukylän, 
Kiimingin, Posion, Pudas-

Pudasjärven kaupungin ja SRK:n välisen puitesopimuksen mukaisesti Suviseuroja tullaan jär-
jestämään Pudasjärven lentokentällä vuoden 2024 jälkeen myös tulevaisuudessa.

Syyskuun aikana toteutettiin alueelta nostettujen kantojen 
pois kuljettaminen. 

järven, Ranuan, Taivalkos-
ken, Yli-Iin ja Ylikiimingin 
alueilta. 

Pentti Ervasti 
Hallinnon työryhmän 

sihteeri 



21PudasjärveläinenNro 1 •  to 7.10.2021

Näin kesälomien päätyttyä voi jo tarkastella viime ke-
sää ja asiakas–myyjä -tilannetta: 
Muurikki Mansikille: – Vaivaako sinua jokin tauti, 
kun olet laihtunut noin paljon? 
Mansikki: – Ei mutta kun minusta on tullut taikaus-
koinen syön vain neliapiloita!

* * *
Asiakas: – Tässä paketin kyljessä lukee ”sekunda”. 
Mitä se tarkoittaa?
Nokkela kauppias: – No priimaahan se on, mutta 
kun ne sotkevat joka paikkaan sitä englantia!                                                       

* * *
Parturi: – Sitä alkavat teilläkin nuo hiukset aavistuk-
sen verran harmaantuneen.
Huonotuulinen asiakas: – No, mitäpä jos leikkaisitte 
vähän nopeammin!

* * *
Lentokone nousi ilmaan Las Palmasin kentältä, mut-
ta kaarsi pian takaisin kentälle.
– Mikä hätänä? pari matkustajaa ehätti tiedustele-
maan lentoemännältä. 
– Lentäjän mielestä oikeanpuoleisesta moottorista 
kuului epäilyttäviä ääniä.  Mutta eipä hätää; me saam-
me tuota pikaa toisen lentäjän!

* * *
Työlounaalla: – Elvi on avioliittomme alkupäivistä 
lähtien pyrkinyt muuttamaan minua, Janne uskoutuu 
Mannelle. – Hän sai minut lopettamaan tupakoinnin 
ja baareissa käynnit. Elvi tutustutti minut laatuviinei-
hin, hienoihin käytöstapoihin ja korkeatasoiseen kir-
jallisuuteen. Hänen ansiostaan aloin käydä konser-
teissa, kirjastossa ja taidenäyttelyissä. Minusta onkin 
tullut aivan uusi ihminen.
– Todella mahtavaa! Manne ihastelee. – Mu-mutta – 
miksi te sitten erositte?
– No eihän Elvi enää ollut minun tasoiseni aviovaimo! 

* * *
Rouvakutsuilla: – Ajattelin mennä autokouluun, 
mutta se jäi vain haaveeksi kun naapurin Selma kertoi 
ajokortin vaatimuksista. Ensin pitää käydä lääkärin-
tarkastuksessa, sitten on läpäistävä kirjallinen koe ja 
ajotutkinto sekä liukkaan kelin kurssi. Ja kaiken päälle 
on selvittävä vielä siitä puhalluskokeesta! 

* * *
Alli: – Arvaapas, mikä seuraavista ei kuulu joukkoon: 
mies, viini tai juusto?
Elli: – No mies kai, kun muut eivät ole ihmisiä?
Alli: – Just oikein, muttei siitä syystä. Kas kun iän myö-
tä viini ja juusto kehittyvät!

Martti Kähkönen              
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Sekundaa vai priimaa? 

Ikänaisen peili 

Erätauko-säätiö opettaa 
päättäjiä keskustelemaan

Näkyy ajankohtaisia, 
hyviä, kriittisiä, 

ryppyisiä, rakastavia 
ja kannustavia 

kannanottoja ja 
tökkäyksiä.

”Suomalainen ei puhu eikä 
pussaa” on vanha käsitys 
meistä pohjoisen alueen ih-
misistä. Olemme ehkä va-
rauksellisimpia kuin moni-
en muiden maiden ihmiset 
ja puhumme, kun on asiaa. 
Siis omasta mielestämme. 
Tämän käsityksen taakse on 
kuitenkin helppo vetäytyä, 
kun ei halua kehittää vuo-
rovaikutustaitojaan tai so-
siaalista kanssakäymistä 
yleensäkään. ”Me nyt ollaan 
tämmösiä” ei ole selitys eikä 
lupa mököttää, puhua puo-
livillasia tai vinoilla. Tee jo-
tain, jotta pääset eteenpäin ja 

saat viestisi peille oikein.
Puhumattomasta aikui-

sesta on kehkeytynyt vas-
takohtansa, yhtenä haara-
na; ”Mulla on oikeus sanoa” 
-henkilö, joka sanoo, vaik-
ka ei kysytäkään. Ja isol-
la äänellä, kiroillen ja var-
muuden vuoksi toista vähän 
mollaten. Joka asiaan kom-
mentin antava ajattelee, että 
juuri hänen mielipiteensä 
kiinnostaa kaikkia. Ilmei-
sesti kehityksemme kulkee 
taas kerran äärimmäisyy-
destä toiseen, hakien kultai-
sempaa keskitietä. Kaikesta 
päätellen nyt on tultu tilan-
teeseen, että ihmiset alka-
vat kyllästyä hyökkääviin ja 
junnaaviin kommentteihin 
ja keskustelun juupas - eipäs 
-muotoihin. Keskustelulla 
halutaan nähdä rakentava 
merkitys. 

Näin ajattelen siksi, että 

Sitran Hyvin sanottu – Bra 
sagt! on Ylen ja Erätauko-
säätiön vetämä viisivuotinen 
hanke, jolla pyritään vahvis-
tamaan suomalaisen keskus-
telukulttuurin parhaita puo-
lia ja luomaan turvallisia 
keskusteluympäristöjä. Erä-
tauko-hanke on muuttunut 
säätiöksi hyvän keskustelu-
kulttuurin tukemiseksi. Eri-
tyisesti kuntien päättäjiä ja 
työyhteisöjä kannustetaan 
osallistumaan Erätauko-oh-
jelmaan. Vuoteen 2025 saak-
ka kestävä hanke onkin use-
an kunnan ohjelmassa. 

Ikänaista hätkähdyt-
ti anonyymin sairaanhoita-
jan mielipidekirjoitus, jos-
sa hän sanoi kirjoittavansa 
nimettömänä, koska pelkää 
esihenkilöittensä reaktiota 
ja seuraamuksia. Turvalli-
nen keskustelu ei ollut työ-
yhteisön toimintakulttuuria. 

Palautteita pyydetään, mut-
ta niitä ei osata ottaa vas-
taan, vaan loukkaannutaan 
henkilökohtaisesti. Samoin 
olen kokenut joskus taka-
vuosina päättäjänä. Suurim-
mat mököttäjät kulkivat ohi 
tervehtimättä jopa pari kuu-
kautta. Huonoa käytöstä, sa-
non minä. Asiat asioina ja 
ihmissuhteet erikseen. Itse-
kin osaan olla otsa rypyssä 
epämiellyttävän asian edes-
sä, mutta asian sulattelu on 
opittavissa oleva taito. Sil-
loin on kanttia myös pyytää 
anteeksi mahdollista omaa 
huonoa käytöstään tai sano-
mistaan. Pieni, mutta suuri 
sana, anteeksi.

Katri 
Virtanen

Kanalinnun pyyntiä on nyt 
takana parisenkymmentä 
päivää ja edessä reilut kak-
si kuukautta plus talvipyyn-
ti. Omat tuntemukseni lintu-
kannasta vaihtelevat lähes 
päivittäin. Välillä tuntuu, 
että etenkin nuoria lintuja on 
hyvin. Toinen päivä antaa 
kävelyä tyhjissä metsissä. 
Ota tästä selvää.  Samanlai-
set tuntuvat olevan toisten-
kin näkemykset. Toiset löy-
tävät hyvin poikueita, toiset 
jopa hyvän koirankin kanssa 
kulkevat valittavat kadosta.  

Oma arvaukseni on, että 
linnut ovat tällä hetkellä pii-
lossa ja suurissakin parvissa 
tietyillä alueilla.  Ruoka kai 
lintujenkin käyttäytymistä 
ohjaa. Sen olen havainnut, 
että marjaiset kasket ovat ol-
leet parhaita, samoin nuoret 
metsät ja taimikot. Haukku-
van lintukoiran kanssa yh-
tälö on vain ollut haasteelli-
nen. Omaan saaliiseeni olen 
tyytyväinen, nuoria lintuja 
on löytynyt eräksi, paistille 
on päästy.  

Ihmetystä herättää riek-
kojen esiintyminen, hilla-ai-
kaan joka reissulla löytyi 
hyvä poikuus. Nyt metsäs-
tysaikaan ei siiveniskua. 
Sekin on merkki siitä, että 
linnuilla on omat mielty-
myksensä, kyllä ne siellä jos-
sain ovat. 

Mitä muuta tuolta met-
sästä nyt voi löytyä - havain-
tojen perusteella SUSIA. En 
halua luoda asiasta hysteriaa 
ja varmaan osa havainnois-
ta meneekin koirien piikkiin. 
Kuitenkin tilanne lienee nyt 
se, että porohoitoalueen ete-
lälaidan susireviirit ovat nyt 

Syksyisiä mietteitä Tapion tarhalta

Kuulas syyskuun iltapäivä, marjakasken metsänlaita.  Puustalöytönä ruokailun ja iltapäiväau-
ringon laiskistama teeripoika ja lopputulos.

tuottaneet tänne ylemmäk-
si ainakin vaeltavia yksilöitä 
ja miksei reviiriä hakevia pa-
reja. Mikä lienee kokonaisti-
lanne, ensilumi paljastanee 
kokonaisuuden. Pelkäänpä, 
että syksy tuo kohtaamisia 
susien kanssa niin hirvimet-
sällä kuin muutenkin, puhu-
mattakaan porotaloudelle 
aiheutuvasta  riesasta. Veik-
kaanpa, että alkutalvesta su-
denpyyntiäkin on tiedossa.

Tätä naputellessa hirven-
pyynti käynnistyy vuoro-
kauden päästä. Olen liikku-
nut riistanhoitoyhdistyksen 
alueella aivan etelälaitaa lu-
kuun ottamatta. Omat ha-

vainnot ja hirvikoiriaan har-
joittaneiden metsästäjien 
havainnot ovat lähes vas-
taavat kuin lintupuolellakin. 
Toiset puhuvat kadosta, toi-
set sanovat eläimiä löytyvän. 
Keskiarvo lienee puolessa-
välissä. Nyt olisi metsästä-
jien otettava Riistakeskuk-
sen suositukset todesta, eli 
aikuisista puolet naaraita ja 
puolet uroita, vasakaatoja 
olisi saatava samassa tahdis-
sa aikuisten kanssa tai sitten 
jättää aikuisia kaatamatta jos 
vasoja ei ole. Tiedän, että jot-
kut pitävät tämmöisiä suo-
situksia haaveiluina. Pitää 
muistaa, että jokaisen poru-

kan on päätettävä omat teke-
misensä ja mentävä itseensä. 
Tulevat vuodet kertovat, mi-
ten on vastuuta kannettu 

Tärkeimpänä seikka-
na kaikessa metsästykses-
sä kuitenkin on se, että tur-
vallisuustekijät tiedostetaan 
ja myös otetaan huomioon. 
Toivotan turvallisia ja har-
kittuja laukauksia Tapion 
tarhassa! 

Vesa Teivaanmäki
Pudasjärven 

riistanhoitoyhdistyksen 
toiminnanohjaaja     
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Harjukadun laituri Jyväsky-
lässä oli täynnä mummoa ja 
pappaa laukkuineen, käve-
lysauvoineen ja reppuineen 
odottelemassa jämsäläisiä ja 
sinistä bussia. Tunnelma oli 
iloinen, reipas ja helpottunut. 
Vihdoinkin, puolentoista 
vuoden kotinurkissa nyhjää-
misen jälkeen pääsi matkus-
tamaan! Tätä oli niin odotet-
tu! Eläkeliiton Keski-Suomen 
piirin ruskaretken kohteek-
si oli valittu Iso-Syöte Pudas-
järvellä ja majapaikaksi uusi, 
kestävää matkailua tarjoava, 
KIDE hotelli ja sen italialais-
tyyppinen ravintola Tovaglia 
(=pöytäliina).

Pudasjärvellä ihailimme 
bussin ikkunasta hirsipää-
kaupungin uusimpia raken-
nusprojekteja. Osa meistä 
oli jo aiemmalla Lapin mat-
kalla päässyt tutustumaan 
hirsikampuksen kauniisiin 
sisätiloihin matkanjohta-
jamme Yrjö Määtän paikal-
listen kontaktien ansiosta. 
Harvoin tulee ajatelleeksi, 
kuinka suuri merkitys on ra-
kennusmateriaalin valinnal-
la. Syötteen LumiAreenakin 
rakennettiin hirrestä. Kaunis 
rakennus toimii myös mas-
siivisena hiilinieluna ja sitoo 
noin 207 000 kiloa hiilidiok-
sidia, mikä vastaa 19 suoma-
laisen hiilidioksidipäästöä 
vuodessa tai 37 kertaa maa-
pallon ympäri tehtävää au-
tomatkaa.

Ensimmäinen  
matkapäivä
Ensimmäisen aamupalan 
jälkeen suuntasimme jalan 
Iso-Syötteen tunturia val-
loittamaan. Osa lähti lasket-
telurinnettä suorinta tietä 
ylös, osa pidempää reittiä, 
polkua myöten. Ei ihan ke-
vyt lenkki! Monen mäen alla 
elätteli mielessään toivoa: jo-

Eläkeliiton Keski-
Suomen piiristä tehtiin 

18.-25.9. syysretki 
Syötteelle. Pyysimme 

Pudasjärveläinen 
-lehteen ryhmän 

jäseniltä kokemuksia 
Syötteellä käynnistä, 

jotka nyt tässä 
julkaistaan.

Keski-Suomalaisilla eteläisimmän tunturin valloitusretki

kohan tämä olisi viimeinen, 
mutta ei... Tunturin huipulla 
sijaitsevan hotellin ravinto-
lasta ja katolla olevalta sky-
walkilta levittäytyvä  maise-
ma oli kyllä vaivan arvoinen. 
Valitettavasti sieltä ei ollut 
liukumäkeä alas, joten taas 
oli laitettava tossua tossun 
eteen. Jalat muistivat pon-
nistelut vielä seuraavanakin 
päivänä. Kävelijöiden lisäksi 
polkua ylös ja alas kiisi pal-
jon läskipyöräilijöitä. Pyöräi-
lijät käyttäytyivät kävelijöitä 
kohtaan kohteliaasti, mut-
ta lähes äänettömät pyörät 
syöksähtivät näköesteen ta-
kaa melkoisella vauhdilla ja 
heräsi toive, että alueen seu-
raava rakennuskohde olisi 
kävelijöiden oma reitti. 

Maanantaina oli vuoros-
sa Syötteen kansallispuisto, 
luontokeskus ja sieltä lähte-
vä Naavaparran polku sekä 
Teerivaaran kierros. Kaunis-
ta vanhaa metsää, ruskalois-
toa, herkkää suomaisemaa, 
Anninkoski ja Teerivaaral-
la myös kivikkoa. Monet pa-
lasivat sinne vielä perjantai-
na. Hotellin edustalla olevaa 
Luppoveden kierrosta kä-
veltiin useampana päivänä 
joko lämmittely- tai jäähdyt-
telykierroksena.

Kamarikuoron 
konsertti
Viikon ohjelma sisälsi luon-
nossa liikkumisen lisäksi 
myös kulttuuria. Tanssia oli 
mahdollista harrastaa Pin-
tamon kyläseuran talossa jo 
matkapäivän lauantai-iltana 
ja LumiAreenan levytans-
seissa perjantai-iltana. 

Sunnuntaina oli Pudas-
järven seurakuntakodissa 

Haukiputaan kirkon kama-
rikuoron konsertti. 

Tiistaina Taivalkosken 
retkellä astuimme lähimen-
neisyyteen tutustumalla Ja-
lavan kaupan valikoimiin, 
joista piti huolta jo viides su-
kupolvi. Niitä tavaroita et 
löydä lähimarketista! Op-
paan johdolla tutustuimme 
Kalle Päätalon kotiin Kal-
lioniemeen sekä Päätalokes-
kukseen keskustassa. Help-
poa ei ollut Kallen lapsuus, 
mutta urasta tuli menestys-
tarina. 

Keskiviikkona tapasim-
me LumiAreenalla Pudas-
järven yhdistyksen väkeä 
”sokkkotreffeillä”. Kahvin 
jälkeen saimme nauttia mu-
siikkiesityksistä ja näytel-
mästä. 

Torstai-iltana viihdytti 
karaoke.

Ranuan  
eläinpuistossa
Perjantaina teimme Lapin 
matkan piipahtamalla Ranu-
an eläinpuistossa. Iloitsim-
me helppokulkuisesta kat-
selureitistä ja sen varrella 
asustavista eläimistä, vaik-
ka jääkarhua emme suurista 
odotuksista huolimatta on-
nistuneet näkemään. Eläin-
puiston karuudessaan vai-
kuttava ympäristötaideteos 
muistutti meitä valintojem-
me tärkeydestä esim. syö 
vähemmän lihaa, osta vain 
mitä välttämättä tarvitset 
jne. Paluumatkalla poikke-
simme Pikku-Syötteellä.

Mielestäni oma matkai-
lunautintoni ei kärsinyt Kide 
hotellin ekologisesta linjas-
ta (maalämpö, vedensäästä-
minen, kierrätys, jätteen vä-

hentäminen). Päinvastoin 
pidin tärkeänä, että pys-
tyin helpolla tavalla osallis-
tumaan ympäristön suoje-
lemiseen. Sen tärkeydestä 
muistutti päivittäin lähistöl-
lä näkemämme suuret myrs-
kytuhot. Matkan lisäarvok-
si koen, että jatkossa matkaa 
suunniteltaessa kiinnitän 
huomiota myös kohteen ym-
päristöarvoihin.

Iso-Syöte säilynyt 
sympaattisena
Iso-Syöte on vuosien ajan 
säilynyt pienehkönä ja sym-
paattisena kohteena. Uu-
sia hirsirakennuksia on toki 
rakenteilla lähistöllä, mut-
ta liiallisesta rakentamisesta 
ei näkynyt merkkejä. Kaik-
ki ravintolat eivät olleet 
auki, mutta pyörävuokraa-
moissa oli vilkasta. Sää suo-
si retkeämme ja kaikki sujui 
ongelmitta. Kiitos Hene-kul-
jettajalle turvallisesta ajosta 
ja matkanjohtaja Yrjölle kai-
kesta muusta!

Leena Parkkinen 
Toivakasta 

Hieno ruska  
ihastutti
Hieno reissu. Paljon näh-
tiin uutta esimerkiksi Tai-
valkoskella Jalavan kauppa 
ja Kalle Päätalon synnyin-
koti Jokijärvellä. Hienot il-
mat ja kaunis ruska ihastut-
ti patikkapolkujen varrella. 
Ohjelmaakin oli mukavasti. 
Kamarikuoron konsertti Pu-
dasjärvellä ja Pintamon ”ry-
kimätanssit” olivat elämys. 
Loman lopuksi vielä levy-
tanssit LumiAreenalla. Pa-
rempaa matkaa ei voisi enää 
olla.

Irja Joutsasta

Syötteelle  
voisimme tulla 
toistekin
Matkalla pääsi ylittämään it-
sensä. Kävelylenkeillä men-
tiin mukavuusalueen ulko-
puolelle. Opasteet ei aina 
selkeät, niitä saattoi puuttua 
risteyksissä. Syötteelle voi-
si tulla toistekin. Ilmat suosi-
vat. Hyvää ruokaa ja sitä oli 
riittävästi. Hotellin sängyt 
olivat hyvät sekä hyvä pal-
velu. Tapaamamme ihmiset 
olivat ystävällisiä. 

Matkalaiset Pentti, Riitta, 
Sirkka ja Tuulikki

Eri kohteissa Pudasjärvellä ja ympäristökunnissa liikuttiin 
Hene Oy:n Sinisellä bussilla. 

Taivalkosken retkellä Kallioniemessä oli vierailu muun muassa kirjailijamestari Kalle Pääta-
lon syntymäkodissa Kallioniemessä.

Heti ensimmäisenä matkapäivänä oli haasteellinen kävely-
retki Iso-Syötteen huipulle. Kävelijöiden lisäksi polkua käyt-
tivät pyöräilijät, mutta kummatkin sulassa sovussa. 

Keski-Suomen maakuntalintumme metso löytyi Luontokes-
kukselta lähtevän Naavaparran polun varrelta.

Haukiputaan kirkon kamarikuoron konserttiin Pudasjärven seurakuntakodilla osallistui keski-
suomalaisista 23 henkeä. 

Keskiviikkona oli LumiAreenalla yhteinen tilaisuus Eläkelii-
ton Pudasjärven väen kanssa. Pudasjärveläiset esittivät viih-
dyttävää ohjelmaa ja tutustuttiin puolin ja toisin. 

Pintamon Rykimätansseissa vierailtiin paikallisella taksikyy-
dillä. 



23PudasjärveläinenNro 1 •  to 7.10.2021

Eläinten viikon innoittamana 
vastaan Pudasjärven riistan-
hoitoyhdistyksen puheen-
johtajan kirjoitukseen Pu-
dasjärvi-lehdessä. Timonen 
paljastaa ymmärtämättö-
myytensä koskien eläimiä ja 
luonnon lainalaisuuksia sekä 
tuo esille ylimielisyyttä, josta 
puuttuu täysin eläinten ja eri-
tyisesti karhujen ja muiden 
suurpetojemme kunnioitus. 
On surullista jälleen havai-
ta, että metsästäjien ja luon-
tokuvauksen harrastajien vä-
lille ollaan kaivamassa syvää 
juoksuhautaa riistanhoitoyh-
distyksen taholta. Tekstistä 
voi myös päätellä, että suo-
malainen eräkulttuuri ja pe-
rinteiset metsästystaidot ovat 
kokeneet vuosien saatossa 
ankaran inflaation, jos taidot 
korvataan välineillä ja arvot 
perustuvat pelkkään helpon 
lihan määrään. Parhaimmil-
laan metsästys on eettises-
ti oikeanlaista, tasa-arvoises-
ti tapahtuvaa, riistaa kohtaan 
kunnioittavaa ja yhteisöllistä 
toimintaa. 

Suomessa tapahtu-
vaan petokuvaukseen liit-
tyvät väittämät ovat henki-
lön omia mielipiteitä eivätkä 
perustu mihinkään tutkit-
tuun tietoon. Olen työsken-
nellyt useamman kuvaus-
kauden ajan vastuullisesti 
kymmeniä vuosia Kuhmos-
sa luontovalokuvausta jär-
jestävän yrityksen leivissä. 
Niille Pudasjärveläinen -leh-
den lukijoille, joita faktat ja 
todellisuus kiinnostaa, voin 
mielelläni oikaista tekstissä 
esiintyviä virheitä. 

Petokuvauskohteissa käy-
vät karhut ja muut eläimet 
toimivat ainoastaan kysei-
sillä ruokintapaikoilla tietyl-

lä tavalla. Voin kertoa, että 
kun astun reippaasti ulos ku-
vauskopista missä tahansa ti-
lanteessa, karhut, sudet tai 
ahmat juoksevat lujaa pois 
alueelta. Neljänkymmenen 
vuoden aikana on myös sel-
vinnyt, että eläimet eivät tule 
esimerkiksi luontokuvaaji-
en majoituskohteeseen tonki-
maan roskiksia, vaan pysyt-
televät niillä paikoilla, missä 
kuvausta järjestetään. Yhtään 
karhua tai sutta ei ole käynyt 
vuosikymmenten aikana ma-
joituskohteessa, vaikka se si-
jaitsee ainoastaan muutaman 
kilometrin päässä kuvaus-
paikoilta. Pedot tunnista-
vat myös eri autojen ääniä ja 
saattavat joissain tapauksissa 
tulla näkyville tietyn auton 
äänen kuullessaan. Toisel-
la ajoneuvolla kuvauspaikal-
le tullessa kuvaaja voi joutua 
odottelemaan eläimiä hyvin-
kin pitkään. 

Luontokuvauskohteet sen 
sijaan kiinnostavat metsäs-
täjiä ja heitä pörrääkin ko-
jujen liepeillä autoineen ja 
koirineen runsaasti heti kar-
hunmetsästyksen aloitus-
päivänä. Tämän ymmärtää 
luonnonsuojelijakin hyvin; 
onhan kuvauspaikkojen ym-
pärillä tarjolla helppoa saa-
lista. Tänä syksynä Kuhmon 
petokuvauskojuilta ammut-
tiin kolme kuudesta kuva-
uspaikalla vierailleesta kar-
husta.

Tällainen tarpeeton ju-
tustelu, mitä riistanhoitoyh-
distys pomonsa suulla suol-
taa, on omiaan rapauttamaan 
suomalaisten luontosuhdet-
ta entisestään. Kun luonnos-
sa liikkujien määrä on tällä 
hetkellä hyvässä kasvussa ja 
ihmiset nauttivat luontoelä-

myksistä monin eri tavoin, 
tuo riistanhoitoyhdistys esiin 
äärivanhoillisen puolen, jos-
sa ihminen on se, joka omis-
tajan elkein määrittelee eläi-
men arvon vain paloiteltuna 
ruokapöydässä tai revitty-
nä seinällä. Jokaisella eläi-
mellä on itseisarvo ja niiden 
elämä on arvokas. Susilau-
man toimia seuratessa ja nii-
den elämää havainnoiden 
voi helposti huomata yksi-
löiden erilaiset käyttäytymis-
tavat ja tunteet, jälleennäke-
misen ilon, turhautumisen, 
pelon ja surun, jonka mones-
ti ihminen niitä tappamalla ja 
luonnon monimuotoisuutta 
hyväksikäyttämällä aiheut-
taa. Ihminen on valmis tuho-
amaan kaiken elämää ylläpi-
tävän hyvinvoinnin omassa 
itsekeskeisyydessään ja on 
lajeista ainoa, joka tappaa hu-
vikseen, muiden lajien lisäk-
si myös omia lajitovereitaan.

Timonen maalailee uhka-
kuvia amerikkalaisten luon-
nosta irtaantuneiden yksilöi-
den tekemien tyhmyyksien 
perusteella. Kuten perintei-
seen harhaanjohtamistaktiik-
kaan kuuluu, esitetään valta-
va ongelma, johon sankarit 
tuovat vaaroja, verenhimoi-
sia petoja ja pieniä hikikarpa-
loita uhmaten erinomaisen 
ratkaisun juuri ennen loppu-
huipennusta ja ratkaisu on: 
Tapetaan kaikki! Haaskalle 
voidaan tappaa eläimet, mut-
ta kuvaaminen ei käy. Käsit-
tämätöntä. Jokainen karhu 
on oma yksilönsä ja toiset 
ovat uteliaampia, varsinkin 
nuorena, samoin kuin me ih-
miset. Jos en ole aivan väärin 
ymmärtänyt, niin amerikka-
laisilla luonnonsuojelualueil-
la on karhunmetsästys ollut 

jo pitkään kiellettyä, joten 
karhut eivät tunnista ihmis-
tä luonnollisena uhkana. Ja 
kun eläimiä vastuuttomasti 
kohdellaan, esimerkiksi syöt-
tämällä kerrosvoileipiä au-
ton ikkunasta, ongelmia syn-
tyy. Eläimet ovat viisaampia 
kuin metsästäjä-keräilijä voi 
aavistaakaan. Luulenpa, että 
suomalaiset toimivat yleen-
sä järkevämmin villieläimiä 
kohtaan, eikä tällaisia yli-
lyöntejä satu.

Timonen kirjoittaa vir-
heellisesti, että karhujen 
haaskaruokinta on monin ta-
voin ongelmallista ja sillä on 
vaikutusta geeniperimään ja 
laadullisen kehitykseen. Ky-
seiselle väitteelle ei tietääk-
seni löydy mitään pohjaa 
mistään tutkimuksista. Sitä 
on kylläkin tutkittu, että ih-
misten ihmisille tuottama 
ja tarjoilema ruoka ja monet 
juomat ovat käytännössä kai-
kille eläimille vaarallista ros-
kaa, mutta tätä jätettä ei tarjo-
ta kuvauskohteissa pedoille. 
Ainoastaan ihmisille.

Käytännössä ei ole mi-
tään ongelmaa mistä Timo-
nen puhuu. 

Mitä pienpetorautoi-
hin tulee, on niihin histori-
an saatossa jäänyt valtava 
määrä sellaisia eläimiä, joi-
ta ei ole niihin tarkoitettu, 
myös metsästyskoiria. Voi-
daan syystäkin sanoa, että 
nyt olisi jo korkea aika päästä 
niistä lopullisesti eroon. On 
jokseenkin huvittavaa, että 
kirjoittajan mielestä muuta-
man itäsuomalaisen petoku-
vausyrittäjän takia karhut 
kävelevät metsissä pienpeto-
rautoihin tai vaeltavat Tam-
pereelle penkomaan roskik-
sia.

Jokaisella eläimellä on itseisarvo ja 
niiden elämä on arvokas

Karhu ravistelee itseänsä virkistävän iltauinnin jälkeen lam-
men rannassa.

Kuriositeettina voidaan 
tuoda esille, että esimerkik-
si Kuhmossa on kolme pe-
tokuvaukseen tarkoitettua 
haaskaruokintapaikkaa ja n. 
kolmesataa pienriistan met-
sästykseen ilmoitettua haas-
kaa, joilla kaikilla on ihmis-
toimintaa tavalla tai toisella. 
Kirjoittajan mielestä ainoas-
taan valokuvaukseen tarkoi-
tetut haaskat ovat turmiol-
lisia ihmislajin edustajille. 
Ainoa asia, josta olen kirjoit-
tajan kanssa samaa mieltä 
on se, että ”ihmisen oma toi-
minta laittaa biologian sekai-
sin” - jopa siinä määrin, että 
ihmisen toimesta lajikato on 
nopeampaa kuin koskaan. 
Pudasjärvellä kuvaushaas-
koja, lintujen lukuisia talvi-
ruokintapaikkoja lukuun ot-
tamatta ei ole ainuttakaan. 
Toivottavasti täälläkin ym-
märretään jossain vaihees-
sa petokuvauksen merkitys 

luontomatkailulle.
Tätä kirjoittaessani ma-

kaan kamera vierelläni pie-
nessä kuvauskojussa ja odot-
telen neljättä tuntia, jos saisin 
edes yhden kuvan kolmes-
ta kotimaisesta suurpedosta, 
joita alueella liikkuu. Odo-
tamme kansainvälisen va-
lokuvaajaryhmän kanssa 
kunnioittaen näitä upeita, 
voimakkaita ja villejä eläimiä 
saapuvaksi, auringon laski-
essa kauniisti syksyn värei-
hin sonnustautuneelle pie-
nelle suolammelle. Nämä 
kuvaajat levittävät arvokasta 
kuvaa Suomesta, jossa luon-
toa arvostetaan ja monimuo-
toisuutta ylläpidetään suoje-
lemalla kaikkia lajeja. 

Janne Autere, 
luontokuvauksen 

harrastaja, 
luonnonsuojelija.  

Pudasjärven Kehitys Oy 
– yrittäjien apuna niin myötä, kuin vastamäessäkin!
Pudasjärven Kehitys Oy tar-
joaa yritysneuvontaa, joka 
on henkilökohtaista, luot-
tamuksellista ja joustavaa. 
Pyrimme tukemaan jokais-
ta asiakasta yksilöllisesti ja 
vastaamaan kehittämistar-
peisiin yrityksen ja yrittä-
jän omista lähtökohdista. 
Yrityskohtaisia kehittämis-
tarpeita kartoitetaan ja au-
tetaan asiakkaita erityisesti 
erilaisten yritystukien hake-
misessa kunkin asiakkaan 
oman liiketoiminnan kehit-
tämiseksi.

Yrittäjille tarjoamme 
myös tietoa yrityskenttää 
koskevista ajankohtaisis-
ta asioista, tuista ja palve-
luista sekä järjestämme yri-
tystarpeiden ja –toiveiden 
perusteella erilaisia infotilai-
suuksia sekä koulutustilai-
suuksia. 

Tuomme esille uusia 

investointeja ja markki-
noimme kaupungin sekä 
kehitysyhtiön omistamia lii-
ketontteja sekä uusia liiketi-
loja. Viestintäyhteistyötä ke-
hittämällä markkinoidaan 
Pudasjärveä samalla poten-
tiaalisille uusille asukkail-
le sekä osaavan työvoiman 
houkuttelemiseksi alueel-
le. Erilaisissa kampanjoissa 
teemme yhteistyötä kaupun-
gin, Pudasjärven yrittäji-
en, Syötteen Matkailuyhdis-
tys ry:n ja kylien kanssa. 
Markkinointitoimenpiteil-
lä tavoitellaan yhdessä uu-
sia asukkaita, lisää yrityk-
siä, osaavaa työvoimaa sekä 
matkailijoita Pudasjärvelle.

Kehitysyhtiön elinkei-
no-ohjelma päivitetään lop-
puvuoden 2021 aikana vas-
taamaan kuntastrategiassa 
nostettuja painopisteitä yh-
dessä yrittäjien ja sidosryh-

mien kanssa (järjestöt, kylät, 
luottamushenkilöstö, oppi-
laitokset mm. OSAO). Pu-
dasjärvellä toteutetaan mm. 
Matkailun Master Plan ja in-
vestointisuunnitelma, jonka 
tavoitteena on saada esille 
alan kehittämisen kokonais-
kuva ja saada investoinnit 
liikkeelle. Lisäksi tavoittee-
na on turvata matkailutoimi-
joiden yhteistä kyvykkyyttä 
kasvaa ja kehittyä sekä sisäl-
töjen että rakennetun infran 
osalta. Toimenpiteiden kaut-
ta vahvistetaan erityisesti 
matkailualan kilpailukykyä 
ja tavoitellaan uusia inves-
tointeja alueelle. Rahoittajat 
ja yhteistyökumppanit saa-
vat tärkeää tietoa alueen in-
vestointitarpeista ja pysty-
vät tarjoamaan palveluitaan 
tehostetusti alueen yritysten 
käyttöön.

Pudasjärven Kehitys Oy 

vastaa osaltaan yritysten 
työvoimahaasteen saada 
alueelle osaavaa työvoimaa. 
Toimenpiteenä on avoimi-
en työpaikkojen nostami-
nen esille yhtiön kotisivuilla. 
Painopisteinä ovat alkuun 
puutuoteteollisuus ja mat-
kailutoimiala. Muut toimi-
alat saadaan esille saatujen 
kokemusten myötä.

Puutuoteteollisuuden 
osalta kehitysyhtiö ylläpi-
tää viestinnässä Pudasjär-
ven hirsipääkaupunki-ima-
goa yhdessä kaupungin 
kanssa ja tuo esille puutuo-
teteollisuuden merkitystä 
Pudasjärven ilmastotekona. 
Muilla kuin kärkitoimialoil-
la toteutetaan kehittämistoi-
mia yrityskentästä nousevan 
tarpeen ja yhtiön resurssien 
mukaan.

Kehitysyhtiö tähtää myös 
toimintaympäristön ke-

hittämiseen. Kehitysyhtiö 
osallistuu kaupungin kaa-
voituksen kehittämiseen, 
liiketonttien ja toimitilojen 
markkinointiin sekä uusien 
innovatiivisten asuinaluei-
den suunnitteluun ja mark-
kinointiin edistäen samalla 
puurakentamista. Pyrimme 
kehittämään myös erilai-
sia prosesseja, kuten julki-
sia hankintoja ja markkina-
vuoropuhelua. Yhteistyötä 
näissä asioissa tehdään kau-
punkiorganisaation kans-
sa. Pudasjärven Kehitys Oy 
omistaa joitakin toimitiloja 
ja tontteja, joita yhtiö vuok-
raa tai myy yrityksille. 

Kehitysyhtiö on mones-
ti kumppanina hankkeissa, 
jotka kohdistuvat matkailu-
alan ja kasvuhakuisten yri-
tysten kehittämiseen. Eri 
tahojen toteuttamien kehit-
tämishankkeiden kautta on 

mahdollista tarjota moni-
puolisia asiantuntijapalvelu-
ja paikkakunnan yrityksille. 
Kehitysyhtiö viestii yrityk-
sille näistä mahdollisuuk-
sista ja toimii tarvittaessa 
hanketoimijoiden kumppa-
nina erilaisten toimenpitei-
den toteutuksessa Pudasjär-
vellä. Virkistysalueiden ja 
reitistöjen kehittämissuun-
nitelmissa tehdään yhteis-
työtä esimerkiksi kaupungin 
liikuntatoimen ja erilaisten 
kehittämishankkeiden sekä 
yhdistysten kanssa.

Otahan meihin yhteyttä, 
kun suunnittelet uusia 

asioita yritystoimintaan 
liittyen!

Pudasjärven Kehitys Oy/ 
Riikka, Auvo, Jukka ja Nina
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Rantasipi on monelle tuttu 
lintulaji. Sipin löytää mo-
nenlaisista vesistöistä ja 
se ei karsasta mökkiranto-
jakaan. Usein se löytääkin 
juuri mökkirannoilta par-
haat pesäpaikat.

Sipi on pesäpaikan suh-
teen varsin vaatimaton. 
Koiras etsii sopivia pesä-
kuoppia ja naaraan tehtä-
vänä on valita useammasta 
vaihtoehdosta se parhain. 
Koiras voi nokallaan hie-
man parannella kuoppaa, 
joka on usein varvikos-
sa tai melkein avoimella 
hietikolla.Pesäkuoppa voi 
olla myös hiekkakasassa 
tai rantatörmässä. Pesäs-
sä on tavallisesti neljä mu-
naa, mikä kahlaajille tyy-
pillinen lukumäärä.

Rantasipi kuuluu Suo-
men alkuperäiseen lintu-
lajistoon ja on elävöittänyt 
karuja järvien rantoja jo tu-
hansia vuosia. Sisämaassa 
se on ainut kahlaaja kivi-
sillä ja kallioisilla rannoil-
lamme.

Juuri metsäiset järvien 
rannat ovat sen luonnolli-
sinta elinpiiriä. Valitetta-
vasti viimeisien vuosikym-
menien aikana rantasipin 
kanta on pienentynyt ta-
saisesti. Onneksi vähenty-
minen ei ole niin jyrkkää 
kuin muun muassa pel-
tosirkulla, järripeipolla ja 
hömötiaisella.

Lintujen suojelussa on 
tehty jo pitkään kansain-
välistä yhteistyötä. Myös 
Suomessa on nimetty vas-
tuulajit ja näiden lajien 
elinoloja tulisi parantaa 
mahdollisuuksien mu-
kaan. Vastuulajeja ovat ne 

Sievä ja eloisa rantasipi 
elävöittää mökkirantoja

Alkusyksyllä rantasipin kuulee helpommin kuin näkee. Si-
pien ääntelyä kuulee hämärältä tai pimeältä yötaivaalta. 

Kuten muutkin kahlaajat myös rantasipi on vilkasliikkei-
nen, jopa serkkujaan enemmän. Se tuntuu olevan alati liik-
keessä ja hermostunut.

lintulajit, joista Suomessa 
pesii yli 15 koko Euroopan 
kannasta. Rantasipi kuuluu 
näiden noin 40 lajin jouk-
koon. 

Monissa Euroopan mais-
sa on säädetty lakeja lintujen 
suojelemiseksi. Töyhtöhyyp-
pää on ruvettu suojelemaan 
jo 1960- ja 1970-luvuilla lain 
voimalla. Rantasipin määris-
sä voi olla vuosittainkin run-
saasti vaihtelua.

Rantasipi saapuu varsin 
aikaisin Suomeen, jo huhti-
kuun puolella. Mikäli taka-
talvi yllättää huhtikuussa 
voi tuhot olla suuria. Kylmä 
ja nälkä saattaa viedä jopa 
puolet Suomeen saapuneis-
ta sipeistä pahimmassa tapa-
uksessa.

Rantasipin on todettu toi-
sinaan tekevän uuden pe-
sueen tuhoutuneen tilal-
le. Toisinaan näkeekin vielä 
heinäkuussa hautovia ranta-
sipejä. Uusintapesueet ovat 
muilla kahlaajalajeilla varsin 
harvinaisia. Näiden uusin-
tapesueiden poikaset pää-
sevät muutolle vasta myö-
hemmin syksyllä. Toisinaan 
näkee rantasipejä vielä loka-
kuussakin.

Tavallisesti rantasipinaa-
ras lähtee muutolla jo heinä-
kuun alussa ja jättää poikas-
ten hoidon koiraalle. Tämä 
on tyypillistä myös monel-
le muulle kahlaajalle. Tosin 
poikaset eivät juuri kauan 
pesässä oleskele, vaan lähte-
vät hetimiten etsimään itse-
näisesti ravintoa. Jo muuta-
man päivän ikäiset poikaset 
kipittävät kovaa vauhtia, 
juosten välillä lämmittele-
mään koiraan siipien suo-
jaan.

Linnustossa tapahtuu 
jatkuvasti muutoksia luon-
nostaankin ilman ihmisen 
myötävaikutusta. Toivotta-
vasti rantasipin iloista kah-
laajille tyypillistä korkeaa 
soidintrilliä kuullaan jat-
kossakin.

Rantasipille kelpaavat 
puhtaat ja kirkasvetiset ve-
sistöt, joten ainakin vielä 
rantasipille riittää rantoja 
elinpiiriksi.

Rantasipiä näkee har-
vemmin muutolla, sillä se 
muuttaa yleensä hämärissä 
tai pimeässä yössä. Mikä-
li muuttosää äityy pahak-
si laskeutuvat linnut ran-
talietteille ruokailemaan 
ja levähtämään, jolloin nii-
tä näkee helpommin muu-
tolla.

Teksti ja kuvat
Jarmo Vacklin

mitä koiranelämään 
mahtuukaan

-lainakoiria
Syksy on jälleen tullut, 
mutta koiruleiden hännät 
iloisina huiskivat. Tulee-
kin mieleen, että asuisipa 
meissä kaikissa pieni koi-
ranpentu, jolle kaikki on 
uutta, ihmeellistä ja ihanaa. 
Jolle jokainen kokemus on 
uusi seikkailu: Tuulen mu-
kana maassa pyörivä lehti, 
sateen ropina, oksan rap-
sahdus, ihmisen kohtaami-
nen, omistajan aivastus. Se 
hämmästelee, kuuntelee, 
haistelee, maistelee ja ih-
mettelee. Meidänkin kan-
nattaisi aina välillä harjoi-
tella kykyämme ihmetellä 
ja ihastella ympärillä ole-
via asioita. Nytkin syksyl-
lä luonnossa näkyy pal-
jon kaunista, monenlaisia 
värejä. Tessan ja Wilman 
kanssa on käyty niitä kat-
selemassa. Onneksi meillä 
on neljä vuodenaikaa, jo-
kainen niistä on yhtä kau-
nis.

Tessa neiti tulee aina 
suuren ilometakan kanssa 
tänne. Huuto alkaa kuulua 
jo parkkipaikalta, kun tu-
lee autostaan ulos. Ja asun-
non oven takana huutaa, 
että ovi auki, äkkiä! To-
della paljon on aina ker-
tynyt kerrottavaa asioita 
sitten viimenäkemän. Tai-
taa seassa olla salaisiakin 
juttuja... Entäs Wilma pie-
ni, aina yhtä innokas ja su-
periloinen lenkille lähti-
jä, kun haen sen.  Ja sitten 
mennä tupsuttaa kovaa 
vauhtia ojanvierus päivi-

Tessa neiti lähtee lenkille suuren ilometakan kanssa. Ään-
tely alkaa kuulua jo parkkipaikalta, kun tulee autostaan 
ulos.

tyksiä lueskelemaan. Kä-
velyillä kun ollaan, niin-
Tessa kulkea sipsuttaa 
viehkeänä neitokaisena 
vierellä. Wilma puolestaan 
yrittää pitää kaikki kylän 
koirat aisoissa ja kaikkia 
ihmisiä pitäisi saada ter-
vehtiä. Mutta yksi saman-
kaltaisuus niistä löytyy, si-
sällä ollessa kummallakin 
on ainainen halipula ja hel-
lyysvaje. Ja haluavat myös 
aina itse antaa iloa, lämpöä 
ja läheisyyttä yllin kyllin. 
Kyllä näitä tassuterapeut-
tihoitajia tarvitaankin, kun 
on taas jalkaleikkaus ja kä-
sileikkaus odottamassa. 
Täytyy vaan sanoa, onnek-
si on olemassa nämä lai-
nakoirat, ihanat sellaiset. 
Yritetään iloita hetkestä ja 
jakaa iloa muillekin, niin 
Wilma ja Tessakin tekevät. 

Lahja Nurmela

Wilma on pieni, aina yhtä 
innokas ja superiloinen 
lenkille lähtijä. 

Lampaat palasivat mantereelle

Vuodesta 2015 lähtien ovat 
Grabereiden ja Murasten 
lampaat ovat pitäneet Hyt-
tisensaaren ja Vääräsaaren 
pajukot siisteinä. Saaret si-
jaitsevat Mursunlammen ja 
Pudasjärven välissä. Alueet 
ovat Natura-alueita. Maise-
manhoitotyöt ovatkin suju-
neet mallikkaasti, noin 120 

lampaalta. Alue on suuri, 
yhteensä 38 ha. 

Liki neljä kuukautta lam-
paat ovat saaneet olla villei-
nä ja vapaina saaressa. Ne 
viedään saariin kesäkuun al-
kupuolella ja tänä syksynä 
haettiin mantereen puolelle 
lauantaina 2.10.

Lampaiden valvonta ja 

hyvinvoinnin tarkkailu on 
helppo toteuttaa saarien si-
jainnin ollessa lähellä kes-
kustaa. Vääräsaareen uu-
hien iloksi vietiin elokuun 
alussa Murasen Pontus päs-
si. Tulokset nähdään kotila-
mpolassa alkuvuodesta. 

Lampaiden kuljetuska-
lustona on moottoriveneen 

lisäksi itse rakennettu Mus-
ta Helmi - lautta, joka kulkee 
perämoottorin voimalla. Itse 
lampaiden kuljetuksiin ku-
luu noin päivä. 

Maisemanhoito jatkuu 
jälleen ensi kesänä. 

Eila Niskasaari, 
Kuvat Rolf Graber

Lampaiden kuljetuskalustona on moottoriveneen lisäksi itse 
rakennettu Musta Helmi - lautta, joka kulkee perämoottorin 
voimalla.

Grabereiden ja Murasten lampaat ovat pitäneet kesäisin Hyt-
tisensaaren ja Vääräsaaren pajukot siisteinä. Ne viedään saa-
riin kesäkuun alkupuolella ja tänä syksynä haettiin mante-
reen puolelle lauantaina 2.10.

Eläinten 
viikkoa 

vietetään 
4.–10.10.2021
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
•  vakuutusyhtiöiden työt
•  vahinkotarkistukset
•  lasinvaihdot ja  
   -korjaukset

•  kolarikorjaukset
•  automaalaukset
•  ilmastoinnin huollot

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

vakuutusyhtiöiden hyväksymä kolarikorjaamo

Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi  Avoinna ma-pe 7-16

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkipalvelut 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Turves Tiina 010 257 1915 
Mällinen Emilia 010 257 1901

Rahoituspalvelut 
Semin Tiina 010 257 1910 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935 
Dahl Merja-Leena 010 257 1902

Sijoituspalvelut 
Graber Soile  010 257 1939 
Naumanen Jenni  010 257 1950
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

JÄTEHUOLTOPALVELUT

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset ja muut 
päivittäiseen toimintaan liittyvät asiat: 
p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai toimisto@kiertokaari.fi.

Jätehuoltosopimus: p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai 
www.kiertokaari.fi > pudasjärvi

Jäteneuvonta:  p. 08 5584 0010 ma–pe 8–16 ja www.jateopas.fi.

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 11–13
Teollisuustie 10, Pudasjärvi 
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14–18 ja la 10–14
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi 
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut, rakennusjätteet 
(pienet kuormat) ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Puutarhajäte
Voit tuoda Pudasjärven  
siirtokuormausalueelle maksutta  
puutarhajätettä touko-lokakuussa
pe klo 14-18, la klo 10-14
Lajittele risut ja oksat erilleen haravointijätteestä.

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

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

84 -vuotta alan ammattitaitoa!

Koruja
edulliseen
hintaan

Meiltä:
- Ranne- ja herätyskellot
- Kellot - Korut
- Lahjatavarat Tervetuloa!

• Passikuvat, myös sähköisenä, 
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien kehityspalvelu

Meiltä:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI. 
P. (08) 823 350, 0400 399 830. 

hautausraisanen@gmail.com, www.hautauskukkaraisanen.fi-KUKKAVÄLITYS

metsäpalvelu tuomaala oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P leimaus
P Puukauppapalvelut
P tila-arviot
P metsäsuunnittelu
P maanmuokkaukset
P metsäviljely Metsänomistaja, 

ota yhteyttä! Puistotie 2, Pudasjärvi
tuomo tuomaala 040 935 9320, tuomo.tuomaala@outlook.com

Lauri Tuomaala 040 935 9560, laurituomaala@outlook.com

P metsäveroilmoitukset
P ojitus
P nuoren metsän hoito
P kemeratuet
P taimet ja siemenet

• Rahdit päivittäin Oulu – Pudasjärvi
• Muutot ja tarvikkeet
• Jakelut
• Rahdit kauttamme ympäri maan

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot, 
lapsiasiat ja muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, 
kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, juurikoskenkatu 4, 84100 Ylivieska.

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

LAKIPALVELUITA

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

[ rakennustyöt ja remontit
[ kattoremontit
[ Piipunpellit ja muut peltityöt 
[ sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet 

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

MAARAKENNUSTA

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

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

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

PudasjärveN 
hautaustoimisto ja 
kukka kY, Pihlaja 
toritie 1, 93100 Pudasjärvi

P. (08) 821 122, 0400 330 058

-välitykset kaikkiin maihin

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

tuulimyllyntie 2 
(teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

avoinna 
ma-pe klo 9-17www.katsastusteam.fi

katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

anon ase ja tukku

eräkeskus
aNoN ase ja tukku 
- Kaikki metsästykseen ja kalastukseen
- Laajin valikoima koiranruokia ja  
  tarvikkeita 

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

HIERONTA-
PALVELUJA

Koulutettu hieroja  
MIKA LUOKKANEN

TOrITIE 2, PUdAsjärvI 
(KäyNTI sIsäPIhAN PUOLELTA)

AjANvArAUKsET:
0400 998 361 
mika.luok@gmail.com

e-passi käy maksuvälineenä
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PUDASKIRPPIS 
* osta, myy, vuokraa...

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudaskirppiksen kautta, Pudaskirppiksen normaalit kirp-
putorimyynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat 
/ vuokraukset sekä kuvalliset ilmoitykset ovat 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. 
numerosi tai osoitteen. Teksti on toimitettava sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi tai 
paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan 
ilmoittaa yhteystietosi laskutusta varten.

MYYDÄÄN 

Myydään Mersun alumiinivan-
teet, renkaat on paikoillaan ja 
kahdessa on vielä kulutuspintaa. 
Vanteiden koko 215/55 R16, 80 €. 
P. 0400 326 931.

Pudasjärven 
kehitysvammaisten tuki ry:n     

johtokunta

sYYskokous     
tiistaina 19.10. klo 18.00 

kaupungintalolla! 
Johtokunta kokoontuu klo 17.30.

Tervetuloa!

MEILLE KIRJOITETTIIN 
* yleisönosasto

Kaupungille
Milloin kaupunki tekee pal-
jon luvatun pyörätien ja ka-
tuvalot kirkolle? Vai onko ne 

rahat käytetty Syötteen tei-
hin?

Lentäjäntienvarrelta

pudasjarvi.fi

TALVIUINTIPAIKKA 
PIETARILAN LÄHILIIKUNTA- 

PUISTOON AVATTU

OHjEITA KÄyTTÄjILLE:
-   Uudet uimarit voivat lunastaa avaimen 30 € 

hintaan koko kaudeksi Puikkarista.
-   Käytössä lämmin pukeutumistila. 

Tiedustelut: Kaupunki/liikuntatoimi Heino p. 0400 346 
097. Toiminnan kehittämisestä ehdotuksia ja palaut-
teita ottaa vastaan PuU Kuntourheilujaosto Heimo 
Turunen 0400 385 281, heimo.turunen@vkkmedia.fi

Pudasjärven kaupunki 

Talviuintipaikkaa ylläpitää liikuntatoimi.

www.oulunseudunkilpi.com

oulun seudun 
kilpirauhasyhdistys ry

kilPirauhassairaideN
vertaistuki- / jäseNilta

Pudasjärvellä

Katsomme endokrinologi Saara Metson luennon 
Kilpirauhasen vajaatoiminnan hoito. 
Tule tutustumaan uusiin ohjaajiin! 
Paikalla myös Kirsti Uhlgren Oulusta. 

Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

torstaina 14.10. klo 17–19
Palvelukeskuksessa, kauppatie 25 

eläkeliitoN PudasjärveN  
YhdistYksellä oN juhlavuosi 
eli YhdistYs täYttää 50-vuotta. 

Juhlat järjestetään ti 30.11.2021 Seurakuntatalolla  
ja samaan aikaan vietämme joulujuhlaa.

Pyydämme jäseniämme ilmoittamaan osallistumisensa 
29.10.2021 mennessä. Tilaan voimme ottaa enintään  

100 henkilöä ja osallistujat otetaan ilmoittautumis- 
järjestyksessä. Ilmoituksia ottavat vastaan Heleena Talala  

p. 044 275 7050 ja Kyllikki Tolkkinen p. 0400 290 756.
Yhdistyksen hallitus

PUDASJARVI.FI

KURENALAN POHJOISEN 
OSAN ASEMAKAAVAN  
OSITTAINEN MUUTOS
Asemakaavan muutos koskee Kurenalan pohjoisen 
osan asemakaavan puistoaluetta (P) kortteleiden 57 
ja 58 välissä. Muutosalue sijaitsee Rahtimiehentien 
ja Iijoen välisellä alueella, Postimiehentien risteyk-
sen läheisyydessä.

Kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa alueel-
le rakennuspaikka. Kaavamuutos on tullut vireil-
le maanomistajan aloitteesta. Kaavoitus perustuu 
maankäyttösopimukseen.

Kaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 
07.10.2021 – 08.11.2021.

Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Pu-
dasjärven kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä 
sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. Kunnan jäsenil-
lä ja osallisilla on oikeus tehdä kaavaehdotuksesta 
muistutus. Muistutus on toimitettava ennen näh-
tävänäoloajan päättymistä kirjallisena osoitteeseen 
Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, Varsitie 7 
(PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostilla osoitteeseen 
kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 04.10.2021 
Kaupunginhallitus

PUDASJARVI.FI

ÄITIENPÄIVÄKUNNIAMERKIT  
OVAT HAETTAVINA 
Pudasjärven kaupungin kunniamerkkityöryhmä 
pyytää esityksiä äitienpäiväkunniamerkkien saajis-
ta 15.10.2021 mennessä. 

Hakuohjeet ja -lomakkeet sekä lisätiedot löytyvät 
osoitteesta www.pudasjarvi.fi/kunniamerkit

Pudasjärven kaupunki

OHJATUT LIIKUNTARYHMÄT
PUIKKARIN VIIKKO-OHJELMA
maanantai  18.00 - 18.45    Vesijumppa. Kans.op., 2€
tiistai 06.45 - 07.15      Aamuvesijumppa, 2€
 10.30 - 11.15  Erityisjärjestöjen vesi- 
  jumppa, 2€
 14.15 - 14.45  Vesijumppa, 2€
 17.00 - 17.45  Vesijumppa. Kans.op., 2€
 18.00 - 18.45  Miesten vesitreeni. 
  Kans.op., 2€
torstai 06.45 - 07.15      Aamuvesijumppa, 2€
lauantai 11.00 - 11.30  Vauvauinti

LIIKUNTAPALVELUJEN RYHMÄT
Maanantai
10.30 - 11.30  Hyvinvointipassi-jumppa. TS-sali.
12.00 - 13.00  Aloittelijoiden kuntosaliohjaus 
 (Puikkarin kuntosali, kuntosalimaksu)

Torstai
10.30 - 12.00  Perhepeuhula 0-6v huoltajan kanssa. 
 TS-sali, maksuton.
13.00 - 14.00 Tasapaino- ja kehonhallintaryhmä 
 hyvinvointipassilaisille.
14.30 - 16.00  Temppukerho alakoululaisille. 
 TS-sali, maksuton.
17.30 - 19.00  Lentopallo KKI-ryhmä 45 v.+ 
 TS-sali. Maksuton.

PUIKKARIN AUKIOLOAJAT
ma, ke  12.00 - 20.00
ti, to 06.15 - 20.00
pe, la, su 12.00 - 18.00

Tuulimyllyntie 4, p. 040 826 6440

www.pudasjarvi.fi /liikunta

LIIKUNTAPALVELUT

ke 13.10.2021 ravintola merita klo 17.30.
Paikalla myös aluetoimiston edustaja. Ruokailun vuoksi 
ilmoittautuminen Reijalle 10.10. mennessä, alla olevaan 

numeroon. Osallistujille yllätys. Jäsenet tervetuloa!

Pudasjärven jhl ry

jhl 330 hallitus

sääNtömääräiNeN 
sYYskokous 

kokoPerheeN Puurojuhla
liepeen väentuvassa la 4.12.2021 

klo 12.00-15.00.
Ohjelmassa yhteislaulua, Joulupukin vierailu. 

Ken lahjan tuo hän lahjan saa (arvo n. 8€)
Jäsen 2€, avec 5€, lapset ilmaiseksi. Ilmoittautumiset ja 
ruoka-allergiat tietoon Reijalle p. 040 729 8183, 22.11. 
mennessä tekstiviestillä. Muista laittaa nimesi viestiin. 

Maksut tilille FI96 5360 0450 1375 86.
Jäsenet perheineen lämpimästi tervetuloa juhlaan!

jhl 330 hallitus

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 13. 

Lämpimästi tervetuloa!

Tiistaisin sana ja 
rukous klo 18. 

ao827 hallitus

teollisuusliiton 
Pudasjärven osaston     
sYYskokous     

la 23.10.2021 klo 18.00 ravintola 
meritassa, jukolantie 4.

Kokouksessa käsitellään kevätkokoukset 2020 ja 2021 sekä 
syyskokoukset 2020 ja 2021 sääntömääräisine asioineen.

Lisäksi kokouksessa on sääntömuutos ammattiosaston 
sääntöihin kohtaan §2. 

www.vkkmedia.fi

KUN HALUAT PÄÄSTÄ
EROON  TARPEETTOMAKSI  

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA 
PUDASKIRPPIKSELLÄ.

Kauppatie 7, Pudasjärvi 
010 666 8420

hotelli-raviNtola
kureNkoski

AVOINNA:
maanantai  13.00 - 21.00
tiistaina  13.00 - 21.00
keskiviikkona  13.00 - 02.00
torstaina  13.00 - 21.00
perjantaina  13.00 - 04.00
lauantaina  14.00 - 04.00
sunnuntaina  15.00 - 20.00

TeRVeTulOA!

lippu 12 € sis. ep.

Wintti ja karaoke  5 €

taNssittaa
klo 22.00 - 01.30

ässät

lauantaina 9.10.
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Pudasjärven uusi ABC sponsoroi Pudasjärven Urheilijoi-
den lentopallon B-tytöille uudet collegehousut. Housu-
jen luovutustilaisuus pidettiin 30.9. uudella ABC:llä. Ty-
töt taustajoukkoineen ovat usean vuoden ajan toimineet 
tiivissä yhteistyössä inventaarioiden merkeissä Koillis-
portilla.  Kuvassa joukkueen pelaajat: Pihla Perttu, Siiri 
Korhonen, Oona Ritola, Iida Oinas, Ronja Kokko, Alisa Kop-
pelo, Nanna Penttilä, Milla Liimatainen ja Aada Niskasaari. 
Abc:n liikennemyymäläpäällikkö Jatta Kaijala ja valmen-
taja Kauko Tervonen.

Lentopallon 
B-tytöille 

lahjoituksena 
uudet collegehousut

Julia Pätsille kolme kultaa 
Taekwon-Don SM-kisoista
Kuusamolainen moninker-
tainen arvokisamitalisti Ju-
lia Pätsi (3. Dan) voitti pe-
räti kolme kultaa lauantaina 
25.9. Tampereella järjeste-
tyistä ITF Taekwon-Don SM-
kilpailuista.

Rovaniemeläistä Arctic 
Taekwon-Doa edustava Pät-
si voitti SM-kultaa liikesar-
joista (naiset 3. dan), sekä 
erikoistekniikoista (naiset 1.-
6. dan). Lisäksi Pätsi nappasi 
kultamitalin myös avoimista 
liikesarjoista (naiset ja A-ju-
niorit tytöt 2.gup-6.dan). Pu-
dasjärveltä kotoisin oleva,

Rovaniemellä opiskeluai-
kansa viettänyt ja nykyisin 
Kuusamossa asuva Pätsi on 
ollut jo vuosia maamme kär-
kinimiä ITF Taekwon-Dossa.

Tavanomaisesti helmi-
kuussa järjestettävät kil-
pailut siirrettiin syksyyn 
koronaviruspandemian 
vuoksi. SM-kilpailuiden li-
säksi lauantaina kisattiin vä-
rivöille suunnatut Syys Cup 
-kilpailut.

Kilpailuihin osallistui 130 
kilpailijaa ympäri Suomen. 
Tesoman palloiluhallissa 
nähtiin kilpailijoita aina Ro-

Julia Pätsin hallittu hyppysivupotku esteen yli.  Tämä tekniikka on yksi erikoistekniikkakilpai-
lujen hyppypotkuista. Kuva Markku Rantanen/Suomen ITF Taekwon-Do ry.

vaniemeltä Hankoon, mutta 
myös esimerkiksi Jyväsky-
lästä, Kuopiosta, Joensuus-
ta ja pääkaupunkiseudulta. 
Seuraavat SM-kilpailut ki-
sataan jo normaalilla paikal-
laan helmikuussa, jolloin ne 
järjestetään Torniossa.

Taekwon-Do on korea-
lainen kamppailulaji, jonka 
nimi tarkoittaa suomennet-
tuna jalan ja käden tie. Laji 
sisältää runsaasti hallittuja 
jalka- ja käsitekniikoita, jot-
ka vaativat harrastajilta tu-
hansia toistoja, valtavas-

ti uutteruutta sekä rutkasti 
kärsivällisyyttä. Harrastajil-
ta edellytetään myös muun 
muassa kohteliaisuutta ja 
hyvää käytöstä.

Ari Kairala

Tervetuloa uimaan! 
tarvittaessa kokeneet uimarit antavat ohjausta.

voi tulla ilman uintiakin!
Grillimakkaroita, nuotiopannukahvia, mehua.

ma 11.10. klo 18-19 
pietarilan lähiliikuntapuiston ranta.

tALviuintikAuden AvAjAiset

Järjestää:  Pudasjärven kaupunki, Työpetari ry, 
PuU Kuntourheilujaosto ja Uintijaosto

Kylmä vesi virkistää

Puikkarin uutuutena 
virtuaalinäytöt ja vesihuvipuisto

Virkistysuimala Puikka-
rin virtuaalinäytöt ovat ol-
leet ahkerassa käytössä heti 
avaamisen jälkeen. Ne ak-
tivoivat hyvin asiakkaita 

Ensi viikon lehdessä  
seuraavia juttuja:

MLL 96v ja Suomen MLL 101 v juhlatilaisuus Hirsikam-
puksen pihalla
Jyrkkäkosken Frisbee radan avaus
Seurakunta YV lounas
FC Kurenpojat kauden päätösottelu ja kuluneelta kaudel-
ta katsaus
SDP jalkautui K-supermarketin pihalle
Veteraanikeräys lokakuu
Maailman Sydänpäivän tilaisuus
Kiertokaari 5 vuotta kahvitus
Sarakyläläissyntyisen Yrjö Määtän kuulumiset Jämsästä

jumppaamaan ja osallistu-
maan silloin, kun itsellä on 
siihen mahdollisuus, eikä 
tarvitse olla tiettyyn kellon-
aikaan sidottu. Virtuaalinäy-
tön vesijumpat ovat kaikille 
asiakkaille maksuttomia ja 
vapaasti käytettävissä. Näy-
töt on sijoitettu monitoimi-
altaan ja pääaltaan mataliin 
päihin. Näytöt ovat helppo-
käyttöisiä ja sieltä voi vaIita 
joko ilman välineillä tapah-
tuvia eri mittaisia jumppia 
tai halutessaan välinevesi-
jumppaa.

Pudasjärven Urheilijoi-
den uimajaosto on hankki-
nut Puikkarille kaupungin 
ja Pudasjärven Osuuspankin 
avustuksilla lapsille vesihu-
vipuiston. Se on tarkoitus 
ottaa käyttöön perjantaisin 

kerran kuussa. Koululaiset 
ovat päässeet sitä jo testaa-
maan viime keväänä koulu-
laisuintien aikana ja hyvää 
palautetta siitä saatiinkin. 
Koillispaja Oy suunnitte-
li seinälle hyvät telineet ja 

helppokäyttöiset vaijerikiin-
nittimet, joiden avulla ve-
sitrampoliini saadaan nos-
tettua helposti altaaseen ja 
sieltä pois. 

Pudasjärvi-lehti 

Koillispaja Oy suunnitteli seinälle hyvät telineet ja helppo-
käyttöiset vaijerikiinnittimet, joiden avulla vesitrampoliini 
saadaan nostettua helposti altaaseen ja sieltä pois. 

Virkistysuimala Puikkarin 
virtuaalinäytöt ovat olleet 
ahkerassa käytössä

TULOSSA SEURAAVASSA LEHDESSÄ
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www.bethover.fi
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B1-, B3-, B6-, B12-vitamiinit sekä biotiini edistävät hermoston normaalia toimintaa. 
B1-, B3-, B6-, B12-vitamiini, biotiini ja folaatti (foolihappo) edistävät normaaleja psykologisia toimintoja.
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PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi, 

Puh. (08) 821 185

Tarjous on voimassa 31.10.2021 asti.Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

B1-, B3-, B6-, B12-vitamiinit sekä biotiini edistävät 
hermoston normaalia toimintaa.

B1-, B3-, B6-, B12-vitamiini, biotiini ja folaatti (foolihappo) 
edistävät normaaleja psykologisia toimintoja.
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PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Pudasjärvi, Sähkötie 3, p. (08) 822 415, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna: 
ma-pe 9-17

ERÄ INVENTAARIO POISTOJA

Korjaamme ja huollamme moottori- ja raivaussahat, 
puutarhakoneet, mönkijät, polkupyörät jne. 

PUDAS-KONEEN 
PIENKONEKORJAAMO

AT4 98 HWA  
● Stiga ST 550 Twin- moottori
● 586 cm3 / 10,4 kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Leikkuuleveys  108cm
● sähköinen leikkuulaitteen kytkentä
● Leikkuumenetelmä keräävä
● Leikkuulaitteen pesuliittimet
● Pyörät edessä 15” takana 18”

2450€

48 SEQ
● STIGA ST 170 LS OHV Autochoke 

moottori
● teho 2,6 kW / 3,5 Hv
● sähköstartti
● keräävä / silppuava / sivulle-   

taakse heittävä
● leikkuuleveys 46cm
● kuulalaakeroidut pyörät
● teräsrunko
● keruusäiliön tilavuus  

60 litraa
● keskitetty korkeudensäätö  
 22 – 80mm

390€

MulTiclip 47 Q
● STIGA ST 140 OHV Autochoke moottori
● teho 2,2 kW / 3,0 Hv
● alle silppuava / sivulle heittävä
● leikkuuleveys 45cm
● teräsrunko
● kuulalaakeroidut pyörät
● keskitetty korkeudensäätö
● leikkuukorkeus 31 – 80mm

270€

lB 146 i AkkuruoHonlEikkuri
● mukana akku ja laturi!
● teho 0,9 kW
● leikkuuleveys 46cm
● alle silppuava
● komposiittirunko
● laakeroidut pyörät
● kolme leikkuukorkeutta

430€

Src 775 rB
● 208 cc (3,96 kW) nelitahtipolttomoottori
● Vaihteet: 1 eteen ja 1 taakse
● 75 cm työleveys
● 26 cm työsyvyys
● 3+3 metallista roottoria
● Yksi kuljetuspyörä edessä

650€

S 500 HyBridipyörä 
● vaihteisto Shimano Altus 24v
● säädettävä ohjauskannatin
● mekaaniset levyjarrut

499€

E-WAy E-350 SäHköpoTkulAuTA
● moottori 350W 

/ hetkellisesti 
700W

● toimintamatka 
maks. 30 km

● akku 36V / 7,8Ah
● nopeus jopa 25 

km / h
● maks. käyttäjä-

paino 125 kg
● jarru edessä 

E-ABS energian 
talteenotolla

● jarru takana 
levyjarru 420€

kEvyTSAAppAAT
● Kevyet
● Kestävät
● Kotimaiset

6990€

UUTUUS-
VÄRI:
BERRY

kEvyTSAApAS cAMo
● jäykempi pohja

79€

kränZlE Hd 10/122TS  
pAinEpESuri     
● Induktiomoottori 
● ruostumattomat  keraamipinnoitetut männät
● pumpun pääty messinkiä
● teräsvahvistettu korkeapaine letku 10 m
● automaattinen moottorinsammutus
● kuivakäyntisuojaus
● ohituskäyttö

599€

kränZlE  THErM 1165-1 
kuuMAvESipESuri     
Laadukas kuumavesipesuri kelalla  ammattimai-
seen käyttöön. Tehokas hyötysuhde - alhainen 
kulutus, vähäiset päästöt

3990€

● letkukela
●  Teräsvahvistettu korkeapaine-

letku 20 m (443812)
●  Työpaine, portaattomasti 

säädettävä 30-165 bar 
●  Sallittu ylipaine 180 bar 
●  Veden virtaus 430-1165 l/h 
●  Sähköliitäntä 400 V, 12,5 A, 

50 Hz

VAIN 1 KPL POISTO

Br 500 rEppupuHAllin
● max. ilmannopeus 81 m /s
● max. ilmanmäärä 1380 m3 / h
● 64,8 cm3 
● 2,0 kW / 2,7 hv

599€

SBp 375 

● max. ilmannopeus 100 m /s
● max. ilmanmäärä 1500 m3 / h
● 75,6 cm3 
● 3,1 kW / 4,2 hv

359€

rEppupuHAllin

RUNSAS VALIKOIMA 
AKKUPUhALTIMIA hINNAT 

ALKAEN 99,00
TRIMMERIT ULOShEITTOhINTAAN!

SE62E koMpAkTi JA TEHokAS 
Märkä / kuivAiMuri 
● käynnistysautomatiikka 
 sähkötyökaluista
● hyvä suodatusteho
● puhallustoiminto
● säiliöntilavuus 20 litraa
● letkun pituus 3,5 metriä

199€

NYT NIITÄ TAAS SAA!
TrAppEr HuMMEr 
125 lASTEnMönkiJä

●  Helppotoiminen 
vaihteenvalitsin

●  Tukevat tavaratelineet 
edessä ja takana

●  Näyttävät LED valot 
eri toiminnoilla

●  Langaton kaukokäyn-
nistys ja sammutus

●  Nopeusmittari kierros-
lukumittarilla

●  Turvallisuutta lisäävät 
kädensuojat ja 
astinlaudat

●  Tyylikkäät koriste-
kapselit

●  Eteen - Vapaa - 
Peruutus

●  Voimakas 120 kuutioi-
nen nelitahtimoottori

●  Sähköstartti

1490€
+ toimituskulut


